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LAWRENCE’O AUDĖJŲ 
STREIKAS PASIBAIGĖ

I

VIS1 VADAI AREŠTUOTI Galų gale kaucija buvo 
.sudaryta. Prisiėjo užstatyti 

Trį» jų pastatyti po $25,000. uf 3 žmones apie $100,000 
kaucija ir valdžia nori juos j vertės turto. Tuo budu De- 

deportuot. ” ’ 1 ’
Lavvrence’o audėjų strei

kas jau pasibaigė. Streika
vo apie 11,000 žmonių iš tri
jų American Woolen kom
panijos dirbtuvių, bet kapi
talistų spauda skelbia, kad 
šį panedėlį visi jau sugrįžo 
darban. Kompanijos agen
tai su policija ir kunigais 
užsispyrė pereitą sąvaitę, 
kad sustreikavusieji darbi
ninkai patys pasisakytų, ar 
jie sutinka kompanijos išly
gomis grįžti darban, ar ne. 
Tos išlygos buvo tokios:

1. Kompanija priima dar
ban visus darbininkus, nei 
vieno jų nekaltindama dėl 
šito streiko.

2. Kompanija 
taip vadinamus 
mo (efficiency) 
kuriems darbininkai buvo 
priešingi.

3. Kompanija sutinka, 
kad dirbtuvėse butų įsteigti 
darbininkų komitetai viso
kiems nesusipratimams riš
ti.

4. Kitos darbo sąlygos pa
silieka tokios pat, kaip buvo 
ligi streiko. Tai reiškia, kad 
daugiau mašinų darbinin
kams operuoti nereikės.

Miesto majoras su polici
jos viršininku ir keliais ku
nigais pareikalavo, kad tuo
jaus šitą pasiūlymą nubal
suotų. Bet kada paaiškėjo, 
jog streiko vadai prie balsa
vimo nesiskubina, tuojaus 
buvo nutarta vadus izoliuo
ti. Policija įsiveržė į salę, 
kur prie užrakintų durų va
dai turėjo konferenciją, ir 
tuojaus areštavo. Buvo su
imti penki lyderiai, būtent: 
Edith Bermaniutė, William 
Murdock, Pat Devine, Alek
sandras Danilevich ir John 
Czamecki.

Visi jie buvo uždaryti ka
lėjiman ir kiekvienas pa
statytas po $20,000 kauci
jos, kad negalėtų išeiti.

Tuomet suruošta streikie- 
riams balsavimas, ar jie no
ri streikuoti, ar grįžti dar
ban aukščiau minėtomis są
lygomis. Darbininkai nuta
rė 4 balsais prieš 1 grįžt 
darban. Tuo budu streikas 
pasibaigė. Reikia pasakyt, 
kad darbininkai jį laimėjo. 
Nes jie buvo metę darbą vi
sų pirma dėl to. kad kompa
nija norėjo uždėt jiems dau
giau mašinų. Dabar ji nuo 
to atsisakė.

Tuo pačiu laiku visokios 
organizacijos ir pavieniai 
žmonės pradėjo daryt pa
stangų, kad paliuosavus su
imtus streiko vadus. Nežiū
rint kad jie komunistai ir 
prie kožnos progos socialis
tus šmeižia, vis dėl to jų 
gelbėt atvažiavo iš Bostono 
ir socialistų partijos sekre
torius drg. Lewis. Jis pasiū
lė užstatyt savo namą už 
Patricką Devine’ą. Valdžia 
pradėjo daryt kliūčių. Už 
$20,000 ji pareikalavo už
statyti $40,000 vertės namų, 
ir kad šitą kauciją uždėtų 
ne vienas asmuo, bet ma
žiausia du.

panaikina 
darbingu- 
ekspertus,

vine, Murdock ir Berkma- 
niutė buvo išleisti. Bet ne
spėjo jie iš kalėjimo išeiti, 

' kaip tuojaus juos suėmė fe
deralinės valdžios agentai, 
kaltindami juos kaipo “ne
legaliai įvažiavusius svetim
šalius.” Suėmė ir atgabeno 
East Bostonan.

Pereito nedėldienio rytą 
visi trįs streiko vadai buvo 
paskelbę bado streiką kalė- 

' jime, protestuodami prieš 
netinkamą maistą. Kapita- 

I listų spauda daro iš to 
' juokus. Imigracijos komi- 
■ sionierka Anna Tillinghast 
i maistą jiems pataisė ir bado 
streikas pasibaigė. Šį pane
dėlį visi trįs buvo išpirkti 
iki teismo. Už kožną užsta
tyta po $5,000, kas kartu su 
Lawrence’o kaucija padaro 
jau po $25,000.

Lavvrence jie yra kaltina
mi “sąmokslu” sunaikinti 
American Woolen kompa
nijos turtą ir sugriauti jos 
biznį. Šituo pasiremdama 
ir kimba prie jų federalinė 
valdžia. Ji sako, kad šitie 
žmonės nori nuversti šios 
šalies tvarką, todėl turi but 
deportuoti.

Berkmaniutė ir Pat Devi- 
ne sakosi esą šios šalies pi
liečiai, pirmoji gimus Cali- 
fornijoj, o antrasis Chica
goj. Murdock prisipažįsta, 
kad jis gimęs Škotijoj. Bet 
valdžios agentai to nežiūri. 
Jie kaltina juos visus kaip 
nelegaliai įvažiavusius imi
grantus, o jeigu jie tokiais 
nėra, tai tegul, girdi, jie pri- 
rodo tai teisme. Teismas da 
nepaskirtas.

Visi trįs kalbamieji asme
nys vra komunistai. Jie va- 
dovauja komunistinei audė
jų unijai, kuri vadinasi 
“National Textile Workers.” 
Berkmaniutė, da jauna žy
delkaitė, yra tos unijos cen
tro sekretorė. Valdžia, ku
nigai ir kapitalistai yra nu
sistatę tą uniją sunaikinti ir 
todėl taip juos persekioja. 
Murdocką Lawrence’o poli
cija skaudžiai sumušė, per
skėlė galvą.

KANADOS STUDENTAI 
JUODAŠIMČIŲ ROLĖSE.

Europoje studentai būna 
pirmutiniai revoliucionie
riai, o Amerikoje kaip tik 
priešingai. Štai, pereitą są
vaitę Kanados mieste Win- 
nipege bedarbiai surengė 
demonstraciją, tai universi
teto studentai užpuolė de
monstrantus ir pradėjo muš
ti. Bet darbininkai tiems po
naičiams įpylė į kailį ir jie 
išbėgiojo. i

Pralotas Olšauskas 
Atsisakė Nuo 
Kunigystės.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad pralotas Olšaus
kas jau atsisakė nuo kuni
gystės ir todėl vyskupai ruo
šiamą savo teismą jam at
šaukė. Matyt, patys ir pri
vertė jį nuo kunigystės atsi
sakyt, kad nereikėtų baž
nyčios šulą žmogžudžiu ap
skelbt, nors valstybės teis
mas senai jį tokiu pripaži
no.

Dabar girdėt, kad šitas 
galvažudys jau paleistas iš 
kalėjimo su sąlyga, kad iš
važiuotų užsienin, kur jo 
niekas nepažįsta.

Pe-

■

■

RUSIJA NORI BIZNIO 
SU KANADA.

Rusija pasiūlė Kanados 
valdžiai šitokį biznio kon
traktą: Rusija šiais metais 
nupirko iš Kanados $10,- 
000,000 vertės mašinų že
mės ukiui, bet ta sąlyga, kad 
trečdalį mokesties Kanada 
priimtų Rusijos anglimis. 
Kanados valdžia šitą pasiū
lymą svarsto.

Vaikėzas Sudaužė 
Plaktuku Turtingą 

Moterį.
Haverhill, Mass.

reitos subatos naktį čia bu
vo nepaprastas atsitikimas. 
Naujas vaikėzas, Russell 
Noble, įsigavo nakties laiku 
į turtingos našlės namus ir 
taip jai sudaužė plaktuku 
galvą, kad ji buvo nuvežta 
ligoninėn be žado ir vargiai 
pasveiks. Ji vadinasi Mrs. 
CIara Ellis, apie 40 metų 
amžiaus moteris, o jis vos 
tik 17 metų mokinys. Suim
tas jis prie kaltės prisipaži
no ir aiškinasi, kad jam rei
kėję pinigų, todėl jisai no
rėjęs ją apiplėšti. Bet nie
kas tam netiki. Jis yra gra
žaus sudėjimo vaikinas, ge
rai išsivystęs, ir žmonės ma
no, kad šita našlė buvo jį 
prisiviliojus ir tarp judvie
jų turėjo būti kokie nors 
slapti meiliški santikiai. Įdo
mu ir tas, kad tą vakarą ji 
liepė savo tarnaitėms anksti 
eit pilti. Duris ji sakėsi už- 
darinėsianti pati. Bet kada 
tarnaitės sugulė, ji paliko 
duris nuo gatvės atdaras. 
Visos šitos apystovos lyg ir 
liudija, kad ji to vaikėzo tą 
naktį laukė ir nenorėjo, kad 
tarnaitės jį matytų. Bet ko
dėl jis ją taip sumušė, tai 
kol kas paslaptis. Gali but, 
kad jam jau nusibodo ir jis 
norėjo nuo jos tokiu budu 
atsikratyti, nes jis turėjo 
vieną mylimą ^avų metų.

i

Vištos Plunksna 
Pradūrė Automo

biliaus Stiklą.
Lietuvoje tarp žmonių 

yra įsitikinimas, kad žvakė 
įdėta į šautuvą ir iššauta iš 
jo gali pereiti per ąžuolines 
duris. Bet turbut niekas ne
tikėtų, kad ištrukus iš vištos 
vuodegos plunksna galėtų 
pereiti per automobiliaus 
stiklą. O betgi Amerikos lai
kraščiai sako, kad šį pane
dėlį taip atsitiko New Jer
sey valstijoj, netoli Camde- 
no miesto. Tenai važiavo 
troku tūlas John Krov.n, 
Šalia kelio šuo pradėjo vai
ky t vištą. Ji pakilo oran ir 
atsimušė į troko priešakinį 
stiklą. Vėliaus Krown pa
stebėjo, kad per stiklą yra 
išlindusi viena vištos plunk
sna. Stiklas buvo pradurtas 
taip dailiai, kad ir nesuski
lęs aplinkui. Vienas colis 
plunksnos buvo iš vidaus 
pusės, o 4 coliai iš lauko.

Lietuviai Darbinin
kai Vokiečių Operoj.

Šiomis dienomis Berlyno 
Valstybės Operoj buvo pa
statytas naujas veikalas, 
“Svetimoji Žemė,” kuri vai
zduoja Lietuvos darbinin
kus, jieškančius duonos sve
timose šalyse. Opera paro
do, kaip būrys lietuvių nu
vyksta į Čili respubliką, kur 
vienas jų patenka į svetim
šalės moteriškės spąstus ir 
tarnauja jos gašlumui. Bet 
kada sąžinės persekiojamas 
jisai sugrįžta atgal prie sa- ...... VCi-
vo žmonos, randa ją mirš- tės kailių iš Rusijos 3 metų 
tančią iš bado. laikotarpy._________ . i
NAUJAS PREZIDENTAS SPROGIMAS BAŽNYČIOJ 

FINLANDIJOJ. Ware miestely, netoli Bo-
ŠĮ panedėlį Suomijoj už- stono, katalikų bažnyčioj 

- .-j— sprogo šildomasai katilas.
Buvo suardytas didysis alto
rius ir kai kurie dievai pasi
liko be galvų.

PIRKS UŽ $30,000,000 
KAILIŲ RUSIJOJ.

Dabartiniu laiku Lenin
grade yra kailių paroda, 
kur Amerikos kailių firmos 
atstovas S. Ettington pada
ręs su Sovietų valdžia sutar
tį paimti $30,000,000 ver-

SMyfeue^Miestą’’ Maskvoje Prasidėjo 14

ėmė vietą naujas preziden
tas, Pehr Gvind Svinhuf- 
vod, kuris buvo išrinktas pa
skutiniuose rinkimuose.

New Yorke tarp Fifth ir 
Sixth aveniu, nuo 48-to iki 
51-mo streetu, Rockefe- 
lleris statys visą eilę naujų 
dangarėžių, kurie kartu va
dinsis “Rockefellerio Mies
tu.” Vienas triobesys turės

Socialdemokratų Byla.
UŽDARĖ LAWRENCE’O 

KOMUNISTŲ SALĘ.
Šį panedėlį Lavvrence’o 

60 aukštų, o du po 30 aukš- policija užpuolė komunistų 
tų. Juose tilps visokios krau- salę po numeriu 234 Essex 
tuvės, teatrai, radio ir televi
zijos studijos, bankai, salės 
ir tt. Pastatymas tų namų 
kaštuos $250,000,000. Prie 
darbo reikėsią 25,000 ir pa

JUOS KALTINA sąmok
slu PRIEŠ VALDŽIĄ.

Tuo pačiu laiku komunistai 
išmetė iš darbo 138,000 

darbininkų.
Žinios iš Maskvos sako, 

kad pereitą sąvaitę tenai 
prasidėjo socialdemokratų 
byla. Kaltinamųjų esą iš vi
so 14 žmonių, daugiausia 
vis mokslininkai ir švietėjai. 
Jų tarpe yra Vladimiras 
Grosmanas ir Nikalojus 
Suchanovas. Tai nėra kokie 
nors buržujai ar buožės, bet 
kurie kartu su Leninu, Ple- 
chanovu ir Martovu 1897 
metais įkūrė Rusijos Social
demokratų Partiją ir visi iš 
vieno dirbo tą patį revoliu- 

. cijos darbą iki 10 metų. Vė- 
i liaus partija suskilo į bolše
vikų ir menševikų frakcijas.

I Šitie seni Rusijos revoliu-

st., kur buvo komunistinės 
National Textile Unijos 
būklė, iškrėtė ją, paėmė vi
sas knygas ir kitokią me
džiagą, areštavo buvusius 

skui 10,000 žmonių bus nuo- tenai žmones ir salę uždarė, 
latos reikalingi tų namų pri- ' Viena suimta žydelkaitė 
žiūrėjimui ir aptarnavimui, pasisakė esanti iš New Yor- 
Planai esą jau gatavi ir dar- ko. Policija sutiko ją paleis- 
bas prasidėsiąs tuojaus. ti, jeigu ji išvažiuos ir dau

giau negrįš. Ji su tuo sutiko. 
Tuomet policijos matrona 
atvežė ją Bostonan, nupir
ko Nevv Yorkan tikėtą, pa
sodino į Nevv Yorko trauki
nį ir laukė, pakol traukinys 
išeis.

Iš salės policija išvežė ne
tik komunistinę literatūrą ir 
unijos knygas, bet išgabeno • • vetpranai - kain buvft 
taipgi visas kėdės, stalus,t.vZT™ 
spintas, nulupo nuo sienų 
Lenino ir kitų komunistų ly
derių paveikslus ir iš lauko 
nuplėšė net iškabą su užra
šu: “National Textile Wor- 
kers Union.” Viskas buvo 
išplėšta ir išvežta policijos 
nuovadon, o salės durys už
kaltos, nežiūrint kad komu
nistai sakosi buvo pasisam- 
dę tą salę visiems metams.

Atstovų Butas Nu
kirto Imigraciją.

Žemesnysis Kongresų bu
tas Washingtone šį panedė
lį priėmė bilių, kuriuo imi
gracijai beveik visiškai už
daromos Amerikos durys. 
Einant tuo bilium, Ameri
kon gali įvažiuoti tiktai 10 
nuošimčiu 1 
skaimus, koks yra Įvažia-I ielinkėj. 
vęs 1929 metais. Vadinasi,: -
jeigu tais metais iš Lietuvos 
įvažiavo 300 žmonių, tai da
bar galės įvažiuoti tiktai 30. 
Tas pats mastas taikomas ir 
visoms kitoms valstybėms.

Dabar šitas bilius perduo
tas Senatui, bet šis Senatas 
turbut jau nesuspės jo svar- 
styt. nes neužilgo Kongreso 
sesija baigiasi. 1

Lietuvos Emigracija 
Sumažėjo.

Pereitais 1930 metais iš 
Lietuvos išvažiavo iš viso 
tiktai 6,430 žmonių, kuomet 
1929 metais emigrantų skai
čius siekė net 16,470 žmo
nių.

Į Amerikos šalis pernai iš
važiavo nepaprastai mažai, 
būtent:

Argentinon ...........
Brazilijon ..............
Urugvajun.............
Jungt. Valst............
Kanadon ..............
Kubon ..................
Afrikon ................
Emigracija sumažėjo 

but dėlto, kad Lietuvoje bu
vo geras derlius, o Ameri
kon įvažiavimas buvo dau
giau apsunkintas.

119
17
56
57
19
3

11 
» tur-

Pittstone Nušautas 
Mainerių Vadas. 
Pittston, Pa. — Anksti šio 

panedelio rytą čia buvo nu
šautas Samuel Licata, 35 
metų amžiaus vyras, buvęs 

. • . . savo laiku karštas mainerių
o įmigra vadas ir agitatorius Pittsto-

Jisai grįžo namo iš pul- 
ruimio, ir netoli jo namų du
rų iš automobiliaus iššoko 

Y 3 vyrai ir pradėjo šaudyt. 
n Pirmas šūvis pataikė jam 
1 1 krūtinėn ir jis tuoj susmu

ko; bet kai pabandė dar 
keltis, da penki šūviai buvo 
suvaryti io kunan. Žmogžu-

I

• i —• j • I WINNIPEGO SIUVĖJŲ Kunigaikščio Kadvi- streikas atšauktas. 
los Turtai Lietuvoje.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad tautininkų valdžia 
užmokėjo kunigaikščiui Ra
dvilai 100,000 litų už paim
tą iš jo žemę ir da pridėjo 
180.000 litų už mišką.

Kunigaikštis Radvila dar 
tebevaldo Taujėnų dvarą su 
1,000 hektarų žemės ir ne
moka jokių mokesčių. Tuo 
tarpu suvargusiems valstie
čiams “tautiška” vyriausy-: 
bė numauna paskutinius 
kailinius nuo pečių, jeigu 
tie negali mokesčių užsimo
kėti.

Kanados mieste Winni- 
pege buvo sustreikavę Ja- 
cob-Crowley firmos rubsiu
viai. Dabar laikraščiai pra
neša, kad streikas atšauk
tas ir žmonės grįžta darban 
nieko nelaimėję. Darbinin
kai nutarė laukti patogesnio 
laiko, kada galima bus pa
reikalauti geresnių darbo 
sąlygų.

Trockio Namai 
Sudegė.

Pereito nedėldienio nak
tį Turkijoj sudegė Trockio 
namai. Trockis dabar gyve
no su savo šeimyna ant 
Prinkipo salos Marmoros 
juroj. Jis turėjo tenai pasi
samdęs vilą nuo buvusio 
Turkijos valdininko ir žadė
jo greitai jau išsikraustyt, 
nes savininkas nedarė jokių 
pataisymų. Trockis ir jo 
žmona dabar serga drugio 
liga ir išgelbėt iš gaisro nie
ko negalėjo. Jiedu vos tik 
išėjo gyvi. Jeigu ne tarnaitė, 
tai gal jiedu butų ir sudegę. 
Visa jų manta nuėjo su du
rnais. Nors ugnagesiai buvo 
pašaukti, bet jie nieko ne
pagelbėjo, nes vandens arti 
nebuvo.

1 Buvo pasklydęs gandas, 
kad Trockio namus padegę 
arba baltagvardiečiai, arba 
bolševikai. Bet Trockis tuos 
paskalus užginčijo. Jis sako, 
kad ugnis kilo iš krosnies.

NUTARĖ NUMUŠTI 
ALGAS.

Fall River, Mass. — Šio 
miesto vyriausybė nutarė 
numušti visiems miesto tar
nautojams algas. Norima 
sumažint išlaidas apie $1,- 
000,000.

KOMUNISTŲ STREIKAS 
ISPANIJOJ NEPAVYKO.

Žinios iš Madrido sako, 
kad komunistai Ispanijoj 
mėgino išvesti darbininkus 
į streiką pereitą sąvaitę, bet 
darbininkai komunistų atsi
šaukimų nepaklausė ir strei
kas neįvyko. Keliolika ko
munistų vadų buvo areš
tuota.

PIETŲ AMERIKOJ DI
DELI KARŠČIAI.

Kuomet Europoj siaučia 
baisios sniego pūgos ir šal
tis, tai pietų Amerikoj žmo
nės nežino kur pasidėt nuo 
karščių. Argentinoj karš
čiai siekia 100 laipsnių Fah- nėmis keliomis dienomis te- 
renheito. Daug žmonių esą nai žuvo daugiau kaip 100 
užgauta saulės spindulių. žmonių.

FIDŽI SALOSE ŽUVO 
100 ŽMONIŲ.

Žinios nuo Fidži salų sa
ko, kad per audras paskuti-

AMERIKOJ TVERIASI 
NAUJAS MAISTO 

TRUSTAS.
Senato komitetas maisto 

brangumui tyrinėti sako, 
kad Amerikoje dabartiniu 
laiku yra susijungusios ke
lios stiprios valgomųjų dai
ktų korporacijos, kurios 
stengiasi paimti savo mono- 
polin visą maisto gamybą 
Amerikoje.

taip ir pasilieka kovotojai 
už darbininkų klasės reika
lus, tečiaus bolševikų žval
gyba juos suėmė ir kaltina 
“sąmokslu” trukdyti penk
mečio planą ir griauti So
vietų valdžią. Kai kurie kal
tinamųjų yra išbuvę Rusijos 
revoliucinės kovos fronte 
po 25 ir 30 metų ir yra užsi
tarnavę daug daugiau, negu 
dabartiniai bolševikų vadai, 
tečiaus Stalino pakalikai tu
ri drąsos kaltinti juos “sa
botažu” ir kitokiais “prasi
žengimais.” Kuo šita byla 
pasibaigs, pamatysime vė
liau.

Dabar reikia pasakyti, 
kad bolševikai persekioja 
netik inteligentus social
demokratus, bet ir papras
tus fabrikų darbininkus. 
Associated Press telegrama 
iš Maskvos sako, kad šiomis 
dienomis bolševikai pavarė 
iš darbo 138,000 visokių 
darbininkų, kurie nepritarė 
komunistų partijai. Ir jie sa
ko, kad Rusija yra “darbi
ninkų tėvynė.”

New York “World” 
Subankrutavo.

Brolių Pulitzerių leidžia
mas Nevv Yorko dienraštis 
“World” priėjo prie ban
kroto, nes jau kelinti metai 
jo leidėjai turėdavo po kelis 
šimtus tūkstančių dolerių 
nuostolių. Pereitais metais 
leidėjai 
$400,000. Jų ištekliai išsi
baigė ir už kelių dienų laik
raštis butų jau užsidaręs, 
jeigu jo nebūtų nupirkusi 
kita kompanija. Dabar ji 
paėmė į savo rankas New 
Yorko “Telegramo” leidė
jai, užmokėdami $5,000,- 
000. Abudu laikraščiai tapo 
sudėti į krūvą ir vietoj dvie
jų, dabar eina vienas, kuris 
vadinas “Workl-Telegram.”

pridėjo, rodos,

DARBAI GERĖJA.
Washingtono žiniomis, 

Amerikos pramonės krizis 
jau pasibaigė. Nuo dabar 
viskas eis geryn. Darbai jau 
gerėja.

Ware, Mass. — Šį pane
dėlį netoli nuo čia sudegė 
Gunvitzo farmos tvartai su 
38 karvėm. Nuostoliai sie
kia $20,000.
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KOMUNISTU VADAI 
ESĄ PAPRASTI BIZ

NIERIAI.
Jeigu eiliniai komunistai 

ligi šiol dar tikėjo, kad jų 
vadai dirba proletariato la
bui, tai dabar jie gali jau 
aiškiai matyt, kad jie klydo. 
Susirovę tarp savęs dėl va
dovybės, komunistų lydė- • 
riai patys pradėjo plėšti vie
ni kitiems kaukes nuo veidų 
ir rodyt savo fizionomiją. 
Tik pasiklausykit. kaip sa
vo kamarotus piešia 49-tame 
“Laisvės” numery komisa
ras Bovinas:

“Pavyzdžiui. ‘Vilnies’ direk- 
toriate yra net keli gerai pasi- 

biznieriai. jie yra 
ir judėjimo vadai.
gerai pasilaikant i 
ir ‘Laisves’ šėrinir

I

I t

I t

Laiškas iš Lietuvos
(Korespondento politinės pastabos)

bilizuoja visas priešpartiiines 
spėkas. Į pačią ‘Vilnies’ Įstai
gą dabartiniu laiku jie žiuri 
kaip i drūčiausią savo tvirtovę, 
ir ne be pamato. ‘Vilnies’ val
donais šiandien laiko save jo
sios bordirektoriai. kurių di
delė didžiuma, Įtakoje smul- 
kiai-buržuazinių savo narių, 
jau senai parodė savo nusista
tymą prieš Partiją; o tiesiogi
nė direktorių atrama, tai 
spaustuvės

“Nedyvai. 
stovose 
narių, 
lietuvių

atrama. 
darbininkai.

kad tokiose apy- 
vienas iš redakcijos 

Strazdas, spiaudo ant 
komunistu Sub-Biu- 

ro. Chicagos distrikto ir pa
čios Komunistu Partijos nu
tarimu. Partijinės Įstaigos nu
tarė pašalint ji iš redakcijos; 
bet Strazdas turi sau už nu
garos ‘ Vilnies’ administraciją 
ir Ijorddirektorių daugumą; 
todėl nesijudina iš vietos.

“O dvasinės paramos Straz
das gauna da iš d. Pruseikos, 
kuris šiomis dienomis išspaus
dino savo ilgą priešpartijinĮ 
straipsni ‘Vilny’.”

Vadinasi, Strazdas į Ko
munistų Partiją “spiaudo.” 
i o Pruseika jam padeda. To- 

vadina jį 
reakcionierium,” “oportu- 
listu” ir baigia šaukdama: 

“Lietuviai darbininkai*. Su
sivienykite po vadovybe Ko
munistų Partijos! 
prieš reakcionierius 
nistus! Išgelbėkit 
darbininkų klasės 
šėrir.inkų suvažiavime.”

Žinoma, visas šitas Bim- 
yra gryna dc- 

Jis čia šaukiasi 
i lietuvius darbininkus, kad 

Į jie gelbėtų sau “Vilnį,” 
į kuomet ištikrujų jisai nori 

kyla klausimas; ta laikraštį iš lietuvių dar- 
2ma>bininkų atimti. Juk komu- 

i rūstų partija, kurios kontro- 
| lei jis nori tą laikraštį pa- 
I vesti, nėra lietuvių darbi- 
Į ninku organizacija.

1Si Šita bimbinių demagogi
ja labai panaši Romos kata-

turintys 
partijos i

“Yra
biznierių 
kų eilėse.

“Kokia
tokių biznieri 
juos stumia nuo save

O betgi tie biznieriai yra i 
biaurųs žmonės, sako Bovi
nas. Jie atvirai eina prieš 
komunistų partiją. Kelios 
dienos atgal jie norėjo net 
Bimbai burną užkimšt, kad!dėl 
jis taip garsiai nerėktų: no- i ■'— 
įėjo “Laisvę” į savo rankas! 
pasiglemžti. Dabargi jie |

I

partijos linija link 
u? Ar partija 

? Ne.”

“Laisvė”

C4~

pasižabojo kitą komunistų; 
dienrašti, būtent C’ 
“Vilnį 
tenai 
Bacevičių? 
buržujai.

Bovinas sako, k 
tik “smuikburžuj 
“aršiausi oportunistai 
“balti šovinistai," nes 
veidžių nepripažįsta 
broliais. Girdi:
• “Chicagoje 
baltojo šovinizmo. Partija i 
griežtą žygi, duoda aštrios 
kritikos. Kas atsitinka? Susi
daro bruzdėjimas prieš parti
ją... Reikalauja partija, kad i 
Strazdas butų pašalintas iš. 
‘Vilnies’ redakcijos, o Straz
das atsis;’ x 1
tarimą, 
rašinėja 
reikia palikti. Prasideda su 
kirtimai, trynimasis.

“Dabar ta grupė, k 
ėmė viršų ‘Vilnies’ štabe, pa 
rinko vieną asmenį, 
kad pridengus priešpartijinĮ lj.ra-jį„ Brooklyne pakliuvo 
nusistatymą. Strazdas vienas, yew Yorko žydų kontrolėm 
jiems viskas, o partija niekis... | ą ? paklius “Vilnis” Chica- 
Tai aršiausios rų-ies oportu- nj£erjams, tai dar lieka 
nizmas. Prieš tokį suPuvim? pamatyti, 
reikia kovoti iki pat galo.” Į 

Tai matote, kas darosi 
tarp musų komunistų. Jie 
patys prisipažįsta, kad jie 
yra paprasti biznieriai, 
“smukburžujai,” “aršiausios i 
rūšies oportunistai” ir kad !__ _ _________  o____
jų politika yra kiaurus “su-iapsivedimų ir mirimų doku- 
puvimas,” prieš kurį būti- Į 
nai reikia kovoti.

būtent Chicagos i
Jiems vadovauja j

Prtiseika, Strazdas, i
< ir kiti smiiik- i

ad jie ne-' 
i." bei!jr Į oos riksmą? 

juod-' ĮTiagogija. 
savo -

Kovokite 
ir oportu- 
‘Vilnį’ dėl 
busimam

i

šokant suktinį pasigirdo ko
manda. kad šokikai sustotų 
“pora už poros.” Paskui tas 
pats asmuo davęs kitą ko
mandą :

“Kadangi šiandien yra Vy
tauto vardinės, tai visos poros 
eina prie kasos ir perkasi Vy
tauto medali...”
Kada gi tie šaldros liau- 

“ponių” balius, kur sis vartę tą žmogų grabe?

Šiandien Lietuvos politi- pasilikti valdžioje vieni, ir 
trinasi tarp šaly atrasti paspirtį, sten- 

vy- giasi užkariauti liberalįškos 
buržuazijos simpatijas. Vi

ešai nenuostabu, jeigu šian
dien vyriausybė projektuo
ja civilinę metrikaciją, dėl 
kurios katalikų kunigija ke
lia gvoltą. Žinoma, yra dėl 
ko “armyderį” kelti. Jeigu 
paimsim statistikos davi
nius vedybų, krikštynų ir 
mirimų, tai matysim, jog 
1929 metais visoj Lietuvoj 
vedybų buvo 17.457, gimi
mų — 63,127, o mirimų — 
39,704. Katalikų tame skai
čiuje daleiskim buvo trįs- 
ketvirtadaliai, tai katalikiš
kų vedybų bus 13,120, krik
štynų — 47,346 ir laidotu
vių — 28,278. Vidutiniškai 
katalikų kunigas paima už

ako priimti partijos, į.-^ kunigų politikai. Lietu- 
Ir draugas Pruseika j vįa j katalikai stato bažny- 

a lai-kus. kad Strazdas j - savo pjnjgais 0 kunigai
a.* s!‘i užrašo jas svetimtaučiams

i vyskupams, ir paskui jau 
"?a I parapiionvs neturi nei bal- • I A x v c-
S1‘; so ant savo turto.

Strazdą. < šitokiu budu lietuvių lai-

STRAZDAS SPIAUDO, O 
PRUSEIKA PADEDA.
Greitu laiku Chicagoj ža

da įvykti didelė 
ja.” Bimbiniai 
mėgins atimti 
“smulk-buržujų" 
Tas “faitas 
nies 
mą.

šiomis dienomis tokia pat 
draka buvo Brooklyne dėl 
“Laisves" kontrolės, 
kiniai laimėjo, 
ma savo pergale, 
kontroliuojama 
dabar rašo:

“Priešpartijiniai
pralaimėję mūšį 
rininkų 
nuleidžia 
keliai 
nijose tęsia savo kampaniją 
prieš Komunistų Partijos kon
trolę ant musų laikraščių. Vy
riausia gi sukilėlių viltis, tai 
ateinantis ‘Vilnies’ šėrininkų 
suvažiavimas, kuriam jie mo-

“revoliuci- 
komunistai 
“Vilnį” iš 

rankų, 
bus per “Vil- 

šėrininkų suvažiavi-

Bim- 
Pasigirda- 

Bimbos 
“Laisvė"

elementai. 
‘Laisvės’ šė- 

suvažiavime, dar ne- 
rankų; aplinkiniais

Jie Brooklyne ir kolo- 
tęsia savo

VIS DAR SPEKULIUOJA 
VYTAUTO VARDU.
Nors “Vytauto Didžiojo 

Metai” jau pasibaigė, bet 
Lietuvos patriotiški šmu- 
gelninkai vis dar nesiliauja 
Vytauto vardu biznio dary- 
ti. Štai, laikraščiai praneša, 
kad šiomis dienomis Uk
mergėj buvo suruoštas ko
kių ten “ ....................

VISKO PO BISKI.

nis gyvenimas 
vadinamos “tautiškos” '. 
riausybės ir katalikiško kle
ro. Klerikalai sukompromi
tuoti lašinių skutimu ir kito
kiais šmugeliais, stengiasi 
visą šitą kompensuoti išvys- 
tydami politinę akciją, ku
rią daro prisidengdami K. 
V. C. (Katalikų Veikimo 
Centro) vardu.

Jeigu seniau “tautiškoji” 
vyriausybė su savo politi
niais priešais manė apsi
dirbsianti, vienus kišdama į 
kalėjimus arba sušaudyda- 
ma, kitiems (klerikalams) 
iškeldama kriminalines by
las, tai dabar pamatė, jog 
šitas jiems nepasisekė. Tie
sa, laikinai Lietuvos kleri
kalams iškeltomis bylomis 
gerą antausį sudavė ir kleri- jungtuves 60 litų, tai viso 
kalai pasijuto šito smūgio, katalikų kunigija gauna už 
apsvaiginti; bet kadangi 1 ’vedybas 787,200 litų, už 
politinis bei ekonominis gy- krikštynas ima 10 litų, tai — ------- -- v£go 473,460 0 iaj.

dotuves po 40 litų, tai bus 
1,131,120 litų. Vadinas, už 
vedybas, krikštynas ir lai
dotuves katalikų kunigija 
išlupa iš gyventojų viso 2,- 
391,780 litų. Graži suma! 
Dėl tokios sumos galima 
šaukti ir visi “šventieji” pa
galbon ! Nes kuomet bus įve
sta civilinė metrikacija, tuo
met nebegalės taip bran
giai plėšti ir nuo tikinčiųjų 
už “šventus” sakramentus, 
o daugeliui visai tada bus 
nereikalinga kunigo pagal
ba. Už tai kunigai ir rauna- 
si sau plaukus per pamoks
lus bažnyčiose keikdami ci
vilinę metrikaciją ir jos au
torius. Bet visgi reikia pri
pažinti, jog ir Lietuvos liau
dis nėra jau tokia akla ir ži
no kame šuva pakastas, dėl 
to kunigų riksmams didelės 
reikšmės nepriduoda. At
mena žmonės dar gana ge
rai ir klerikalų valdymo me
tus!...

Be to, tenka nugirsti, jog 
nekurie “garbingi” ir “mo
kyti” profesoriai stengiasi 
išleisti net naują laikraštį 
vardu “Vaga,” kurio tiesio
ginis tikslas bus pulti kleri
kalus. Tautininkai suranda 
talkininkų ir, kas nuostabu, 
net liaudininkų partijos šu
lai esą prie tos kompanijos 
prisidėję.

Dabar sunku kas nors re
alaus nusakyti, bet viena 
aišku, kad Lietuvos laisva
manių balanso aktyvan 
1931 metais galima laukti 
civilinės metrikacijos. Pa
žiūrėsim. kaip Lietuvos po
litinis gyvenimas vystysis 
toliau, koki nauji vėjai su- 

į drums surūgusią atmosferą. 
Prie pirmos progos pasi
stengsiu “Keleivio" skaity
tojus painformuoti.

S. Kareiva.

venimas vystėsi ir toliau to
kia pat vaga, tai lietuviški 
klerikalai, apsaugoti kon
kordato sutartimi, sugebėjo 
atsigauti ir pulti pačią vy
riausybę.

Šiandien Lietuvos politi
nis gyvenimas primena Vo
kietijos Bismarko laikus.! 
Bismarko vestas “kultui - ' 
kampfas” prieš tuolaikinį 
Vokietijos klerikalizmą, at
skirais bruožais prilygsta 
dabartiniam Lietuvos poli
tiniam gyvenimui. Gali būt 
tik viena išimtis: tuo laiku 
“Geležinis Kancleris” daug 
griežčiau ir atviriau puolė 
katalikiškajį klerą ir visą 
politinę akciją turėjo savo 
rankose, o dabar Lietuvos 
“tautinė” vyriausybė palie
ka apsigynimo pozicijoj ir 
įieško būdų, kurie negalėtų 
kompromituoti josios kaipo 
nusistačiusios prieš katali
kybę. Ir dabar, kada visos 
galimybės užkirsti kelią kle- 
rikališkai akcijai nuėjo nie
kais, vyriausybė nedrįsta 
griežčiau ir atviriau pulti 
klerikalų pozicijas. Yra tam 
priežasčių, kurios to daryti 
neleidžia. Dabartinė vy
riausybė niekad neturėjo 
plačiuose gyventojų sluoks
niuose pritarimo. Savo kru
vina politika su vadinamais 
“plečkaitininkais” ir dėl ve
damos “buožiškos” ekono
minės politikos, plačiuosius 
gyventojų sluoksnius ji da 
labiau nepatenkintais pada
rė. O kai dabar iškilo kova 
tarp katalikų kunigijos ir 
vyriausybės, tautininkai pa
sijuto persilpni griežčiau 
pasielgti su kunigais, kurie 
pasinaudodami bažnyčių sa
kyklom stengiasi kiek galė
dami liaudies akyse kom
promituoti tautininkų val
džią. Vyriausybei prisieina 
laviruoti.

Tautininkai norėdami ne-

Važiuojant 245 mylias ! tą vadina “Misetke.” Girdi, 
i valanda. i ant Misetkės užmušiaui 

Automobilių lenktynėse j 
ties Daytona Beach, Ameri-Į 
koje, anglų kapitonas Mal- ! 
coim Campbell anądien pa-i 
siekė 345 mylių greitumo į' ' 
valandą. Laikraščio “Wash-; 
ington News” koresponden-■ 
tas paskui paprašė jį papa- i 
šakoti, kaip jaučiasi važiuo- ! 
jant tokiu pašėlusiu greitu-i 
mu. štai įdomesni Camp-Į 
helio paaiškinimo punktai: ;

• Viskas priklauso nuo au-
i tomobiliaus.

Taip pat ir nuo jo tajerų. 
(Jo tajerai buvo 13-linkai, j 
kuomet paprasto automobi-į 
liaus tajerai būna tik 3-lin-! 
kai.) j

Važiuojant 245 mylias į i 
valandą, ima 5 mylias kelio; 
pakol sustabdai automobi-’ 
lių.

Jeigu užsistosi ant stab
džių, tai jie išdegs į kelias 
sekundas.

Jeigu staiga pakelsi koją 
nuo akseleratoriaus, tai ma
šina apsivers kuliavirsčia.

Pi neš savo akis matai vien 
tiktai tiesų kaip stygą kelią, 
nes į šalis dairytis nėra ka
da.

Važiuojant tokiu greitu
mu. ausyse nesigirdi nieko, 
tik baisus mašinos užimąs.

Bet už viską sunkiausis 
dalykas yra kontroliuoti 
vairą taip, kad mašina nuo
latos eitų tiesiai, nes tik per 
plauką nukrypus į šalį gali 
žūt apie 20 mylių greitumo.

MAHOMETO GARBIN
TOJAI LIETUVOJE.

Londono socialistų dien
raštis “Daily Herald” rašo 
apie Lietuvos totorius, kurie 
laikosi Mahometo tikybos.

Vargiai kas tikėtųsi, sako 
“Daily Herald,” rasti maho
metonų Europos šiaurėj, 
prie Baltijos jūrių. O betgi 
jų tenai yra. Jie gyvena Lie
tuvoje.

Kokiu gi budu jie į Lietu
vą pateko? Juk Mahometas 
savo mokslą skelbė tiktai 
Mažoj Azijoj, būtent Mek- 
koj, arabų mieste, kur jis
buvo gimęs. Tai kaipgi jo į 
garbintojų galėjo atsirasti! 
Lietuvoje, katalikų tvirto-1 
vėj?

L i etuvos m ahom etona i 
yra kilę iš tų totorių, kuriuos 
Vytautas parsikvietė į Lie
tuvą dar prieš 500 metų, sa
ko "Daily Herald.” Totoriai 
buvo pakviesti lietuviams į 
talką prieš popiežiaus kry
žeivius, kurie tais laikais 
ties Tannebergu (Žalgiriu) 
buvo susisukę sau lizdą ir iš 
tenai dalydavo ant Lietu
vos užpuolimus ir plėšdavo 
jos žmones. Totorių ir kitų 
padedamas, Vytautas nusu
ko kryžeivių ordenui spran
dą ir nuo to laiko ta bandi
tų kariumenė jau nebeatsi
gavo.

Bet Vytautas buvo žmo
gus be principų. Po Žalgiriu 
jisai kryžių sumynė į purvy
ną, o kai paskui pamatė po
litinės naudos, tai pats pri
ėmė katalikybę.

Jo talkininkai pasirodė 
daug už jį pastovesni. Jie 
savo tėvų tikėjimo neišsiža
dėjo ir pasiliko mahometo
nais iki šiai dienai. “Lietu
vos Žinios” sako, kad šio
mis dienomis jie nutarę sta
tyti Kaune mečetę savo Ma
hometo garbei.

i
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LIAUDIS REIKALAUJA 
CIVILINĖS METRIKA

CIJOS.
“Civiline metrikacija” 

Lietuvos laikraščiai vadina 
tokią tvarką, kur gimimų,

I

!

MUSĖS BARŠČIUOSE.
“Vienybės” 26-tame nu

mery, redakcijos apžvalgoj, 
’randame šitokį sakinį:

“Prieš 377 m. dvylika kuni
gų — jėzuitų, su kunigu Palva, 

j atvykę į mažai apgyventą. 
I vietą, skleisti krikščionių mok

slo. tarp tuo metu, gyvenusiu, 
dar neapšviestų, žmonių—in- 

dijonų.”
I Visi šitie brūkšniai ir 
; skirsneliai čia taip reikalin- 
: gi, kaip musės barščiuose. 
____  oi “Vienybės” piso- 

sąžinės laisvė niekam nebūtų ^ j^oks gramatiką?

I

mentus daro tam tikri vals
tybės biurai, o ne kunigai. 
Tokios tvarkos šiandien Lie
tuvoje pradeda reikalauti 
jau netik inteligentija, bet 
ir paprasta liaudis. Štai, ko
kią šiuo klausimu rezoliuci
ją išnešė anądien Subačiaus 
ir apielinkės gyventojai:

‘‘Norėdami: (1) kad Lietu
voj butų sulygintos visų pilie
čių teisės, nežiūrint jų tikybų 
bei tikybinių nusistatymų. (2) : 
kad konstituci joj numatytoji |jęa(ja o j

varžoma. (3) kad gyventojų į
judėjimo registraciją 
tistiką vestų 
ne dvasiškiai, 
jos pusės dėl 
tenka visokių 
kiojimų patirti — reikalauja-' 
me Valdžią, nežiūrint dvasiš
kuos visokių šauksmų, kurs- ■ 
tymų, galimai greičiau Įvesti 
civilinę metrikaciją.”
Šitas žmonių reikalavimas dis susirgo ir išvažiavo gy- tūlas 

tilpo “Lietuvos Žiniose.” U 
rodo,.kad galų gale Lietu
va visgi susilauks “civilinių 
šliubu.”v

! stirną.
Ant kitos faunos tenai 

Įgyveno francuzas Pomeroy. 
: Tą vietą musų lietuviai šian- 
|dien vadina “Pumerine.”

Netoli Bostono yra mies
tukas vardu Methuen. Lie
tuviai jį taria ir rašo: 
tunai.” Sako, Džiovas gyve
na Mitunuose.

Vienas Pittsburgho prie
miestis vadinasi Homes- 
tead. Lietuviai perkrikštijo 
jį į “Umštę.”

Kitas miestelis, taip pat 
netoli Pittsburgho, vadinasi 
Duąuesne, bet lietuviai sa
ko: “Dukėnai.”

Scranton yra išverstas į 
“Skrantus,” Shęnandoah 
pakeistas “Šienadariu,” o iš 
Massachusetts jau pasidarė 
“Musų čiužė.”

Svlietuvinti vietų vardai 
Amerikoje.

Dažnai galima girdėt nu
siskundimų, kad - lietuviai 
perdaug amerikonina savo 
pavardes. Iš Kazlausko pa
sidaro “Kelly,” iš Baltušio 
— “White,” iš Kavaliausko 
—“Smith” ir tt.

Bet reikia žinot, kad lie
tuviai moka paimt grynai 
amerikoniškus vardus ir iš
riesti juos ant savo kurpa
lio.

Maine’o valstijoj, Fox- 
crofto-Doverio apielinkėj,

ir sta‘ LIETUVOS POETAI PRA-
pati valstybė, o DĖJO SIRGTI.
nes iš dvasiški-1 Anąsyk rašėm, kad poe- 
o gyven jams Jovaras apako. Dabar 

varzv-mu. perse-r.Lietuvos žinios„ praneša?
kad apsėdo negerovė ir ki- yra Įsikurusi lietuvių farme- 
tus eilių rašytojus. rių kolonija, kur beveik visi

Poetas Leonas Skabeika amerikonų pavadinimai yra 
sunkiai serga ir guli ligoni- sulietuvinti. Pavyzdžiui, ant 
nėj. Poetas Antanas Rimy- vienos fanuos tenai gyveno 

laikas atgal ameriko- 
Iš- dytis į Italiją. Poetas Jonas nė senmergė, kuri vadinosi 

Šimkus, “Trečio Fronto” da- Miss Atkins. Dabar jos te- 
lyvis, irgi sunkiai susirgo ir nai jau nėra, bet lietuviai 
paguldytas į ligoninę. farmeriai ir šiandien tą vie-

“Mi-

Apskundė pačią, kad 
negimdo vaikų.

New Yorke tūlas Kahn 
apskundė teismui savo pa
čią, kad ji nesutinka būt 
vaikų motina. Tai yra lau
žymas priesaikos ir apga
vystė, jis sako. Tekėdama 
už vyro moteris prižada ir 
prisiekia būti jam ištikima, 
būti jo vaikų motina, todėl 
paskui nuo to atsisakydama 
ji laužo savo priesaiką.

Byla atsidūrė net į vy
riausi valstijos tribunolą, ir 
moteris laimėjo. “Moteris 
turi pilną teisę atsisakyti 
nuo vaikų gimdymo, jeigu 
ji jų nenori,” pareiškė vy- 
riausis tribunolas.

Paskui Mrs. Kahn paaiš
kino laikraščių reporte
riams, kad ji pati norėtų tu
rėt vaikų, bet negali, nes jos 
vyras uždirba tiktai 
sąvaitę.

KIEK LIETUVOJE 
SIKALTIMŲ-

Pernai Lietuvoje 
13,235 įvairių nusikaltimų, 
kurių 10,236 išaiškinta. 
Daugiausia nusikaltimų tuo
se apskričiuose, kuriuose 
yra didesnių miestų.

NAUJA LIETUVOS VAL
DŽIOS NOTA VATI

KANUI.
Sausio 31 d. Lietuvos pa

siuntinys Dr. J. šaulys įtei
kė popiežiui antrą Lietuvos 
vyriausybės notą katalikų 
akcijos Lietuvoje ir dvasi
ninkų politinio veikimo rei
kalais.

Kaip Būdavo Rašomi 
Laiškai 20 Metų Atgal.

825 Į

NU-

buvo

Mano archyve yra užsili
kusių laiškų da nuo 1910 
metų, rašytų daugiausia iš 
Suvienytų Valstijų Į Lietu
vą. Štai turinys vieno laiško 
iš Duąuesne, Pa.:

“Pastanavijau parašyti 
keliatą meilingų žodelių ligi 
savo mylimii giminėlių. 
Žengdamas per Tamstų 
slenksti visupirmiausia svei
kinu šiais Dievo žodžiais: 
Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus, su Tamstų mei
lingu atsakymu: Ant amžių 
amžinųjų. Amen."

Toliaus seka visa eilė vi
sokių linkėjimų — “Kad 
viešpats Dievas duotų svei
katos, ilgo amžiaus” ir kito
kių “loskų.”

Kadangi tais laikais ma
ža kas Lietuvoje mokėjo ra
šyti, tai man teko būt kaimo 
“pisorium” ir todėl teko 
daug laiškų per savo ran
kas perleisti.

Noriu šitą pastebėti dėl 
to, kad Į 20 metų šitas “die
votumas” iš musų liaudies 
laiškų išnyko kaip kampa
ras. O kas bus per sekantį 
20 metų?... Ar ne galas Ro
mos Įskiepytam fanatiz
mui?... Pipiras.

Art. Babravičius jau Įsi
gavo į Lietuvos valstybės 
operą. Vasario 15^jis daly
vavo 
Oneginas.

operoj “Eugenijus
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Naujos Rūšies rarmerka
1i
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Geras daiktas kad šiandie 
skalbsi. Mary. aš užsivil- 
kau paskutinius švarius 

marškinius šį ryt
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Kanados Lietuviai
t

I

i I

. „Lutu-ėi j; 4i4"”*

Elinora Link da jauna mergina, o žalčių jau nesibijo. Jos tė
vas Califomijoj turi dideli krokodilių ūkį ir ji padeda jam ta 
bizni vesti. Ji taip prie tų roplių pripratus, kad nesibijo kilnot 
juos plikomis rankomis.

snaetoiSaugus- tirs! as,i Rinso

n t uotas P*r ’ /ambridgr- M*88 
BrothersC*.Z

Gvarai
Le'er

a’, rodo

Rinso issi
:irinun°- 

lininius 1sius
pagirtina.

,i muilą*-
dienoj-

neguputų 
pasidžiauk tu >

DIDELI

AMERIKOS LIETUVIU GYV Tas primena man — Iš
bandyt naują skalbiamą 

muilą. Sako kad jis su
taupo trini masės, pastatė į kampą ir pa

sakė : stovėk ir nemirksėk ’.
Net geriausi jo draugai 

pasišiaušė kaip ežiai ir nie
kas neužsistoja. Iš didvyrio 
liko tik nykštukas. Kaip 
jūsų Ilgaausis apie tai pa
misima, tai net jam ausys 
nuslinksta iš šiurpo.

Ant galo da vienas ra
portas — tai apie darbus.

Su darbais čia nors galą 
gauk. Nors paimk pilvą fr iš
plauk. šventė visiems — ir 
jauniems, ir seniems. Ilga
ausis irgi jau susikrapštė 
paskutinius centus ir ren
giasi diržą pirkti ir pilvą 
veržti, kad nekeltų revoliu
cijos, kaip Gataveckas prieš 
savo dėdienę šiurmaitienę 
SLA. 128-toj kuopoj.

Vienu žodžiu, darbo 
žmogui čia dabar riestai. 
Kaip neturi ką kasti, tai ne
turi ką ir lesti. Tik tiek link
smiau, kad oras atšilo ir ga
lima savo ausis iškišti Į lau
ką ir raportą jums patiekti.

Jūsų Ilgaausis.

CARNEGIE, PA. 
Ilgaausio raportai.

Well, well, brangus ma-! 
no “Keleivio” skaitytojai! ■ 
Iš musų kolonijos senai jau 
nesimatė jokių žinių, tai gal 
manėt, kad jūsų Ilgaausis 
nušalo ausis ir negali nieko 
parašyti.

Taip, pakol oras buvo šal
tas, Ilgaausis bijojo pasiro
dyt. Taigi pasiklausykit jo 
raportų dabar, kai oras at
šilo.

Pereitų metų spalio mė
nesį čia mirė du SLA. 323- 
kuopos nariai — jaunuolis 
Balčiuniukas, palikdamas 
nuliudime savo seseles ir tė
velius, ir Baranauskienė, 
palikdama nuliudime savo 
vyrą ir našlaites dukreles.

Šių metų sausio mėnesy 
mirė šios kolonijos gyven
tojas T. Šauklys, palikda
mas nuliudime savo moterį, 
sūnų ir dukterį.

Ilsėkitės, musų mylimieji 
draugai, šioj svetimoj žeme
lėj ! Gal neužilgo ir meš pas 
jus ateisime.

Well, o dabar Ilgaausis 
duos iš eilės kitą raportą.

Pereitų metų Thanks- 
giving Dienoje SLA. 128 
kuopa turėjo vakarienę su 
šokiais. Kaip girdėjau, liko 
keli doleriai ir pelno. Va
karienėj buvo visko, tik ne- 
nesimatė dėdienės sunaus 
J. Gatavecko. Paklausę, kur 
pasidėjo jos sūnūs, gavom 
atsakymą, kad už didelį vei
kimą ir rėkimą jis esąs pa
statytas į kampą šluotko
čio vietoj.

Sausio 25 d. SLA. 323 
kuopa taipgi turėjo šaunią 
vakarienę. Geriausius muzit' 
kos gabalėlius išpildė B. 
Kavaliauskas ir p-lė Liepiu- 
tė.

Garbė Liepų šeimynai,____ ____
kad neleidžia vaikų nakti- vaite, 0 kaj kurios dirbtuvės 
mis po gatves trankytis, bet ------
mokina gražių dalykų, iš ko 
ir visuomenei yra naudos. 
Reikia taipgi ačiū pasakyt 
ir p. Kavaliūnui, kad neatsi
sakė pamarginti kuopos va
karą.

Teko girdėti, kad dėdie
nės Simui J. Gataveckui vie
nas nepasisekimas eina pas
kui kitą. Jis buvo didžiausia 
SLA. kuopos galva, galima 
sakyt, — diktatorius, kaip 
Stalinas, o dabar ir balso 
joje neturi.

Well, tas bus kuopai 
naudos. Kuo ramiau, 
geriau.

Bet tai da ne viskas.
Blogiausia Gataveckui yra 

tas, kad APLA. 3-čioj kuo
poj jis pastatytas į kampą. 
Turbut “Velnis” -apsėdo jo 
draugus. Net ir C. P. K-tas 
nesiskubina jį nuo tos baus
mės paliuosuoti. Tai jau tik
ra “velniava.”

Tik pagalvokim. Gata
veckas per ilgą laiką buvo 
APLA. Centro sekretorium 
ir praganė iš tos draugijos 
daugiau kaip 200 narių. Iš 
3-čios kuopos jis spendavo 
narius ne po vieną, bet po 
penkis ant syk, kurie nešo
ko pagal jo armoniką. Iš 68 
narių beliko tik 36. Gata
veckas kalbėjo: “Kaip su 
‘kytrais’ apsidirbsiu, tai su 
kvailiais važiuosiu.”

Bet, kaip perkūnas iš gie
dro dangaus, vieną gražų 
nedėldienį įvyko štai kokia 
kiaulystė: tie kvailieji na
riai ima ir šmakšt suspen
duoja patį Gatavecką! Ir 
jie pataikė tai padaryti pa
čioj svarbiausioj valandoj, 
kada ėjo Centro Valdybos 
narių nominacijos. Na, ir ką 
jus tokiam atsitikime dary
tumėt? Čia reikia rašyt į 
“Laisvę” ir “Vilnį,” reikia 
koliot savo priešininkus, o 
čia kvailiai atėmė visas tei-

I

CHICOPEE FALLS, MASS

!

Visko po biskį.
Musų miestukas nedide

lis, apie 10,000 gyventojų. 
Priklauso prie Chicopee Ci- 
ty, 4 mylios į Springfieldą 
ir puspenktos i Holyoke’ą. 
Gyventojų daugiausia fran
cuzų iš Kanados. Toliau ei
na airišiai ir lenkai iš Gali
cijos. Yra ir lietuvių, bet jų 
mažiausia. Tikrų lietuvių 
yra tik 4 šeimynos.

Lietuviai gyvena sutiki
me, tik vienam jų atsitiko 
nelaimė. Franas Vilkišius 
buvo automobiliaus par- 
muštas ant kelio ir sunkiai 
sužeistas. Jau 6 sąvaitės 
kaip nelaimingas guli ligo
ninėj.

Darbai čia eina silpnai, 
dirbam tik po 4 dienas Į są-

užsidarė. Didžiausia čia 
dirbtuvė, tai Fish Rubber 

i Co., kuri dirba guminius ra- 
i tus automobiliams. Ir aš 
pats čia dirbu jau 16 metų. 
Bet niekad taip silpnai ši 
dirbtuvė nedirbo, kaip pe
reitais ir šiais metais. Iš ki
tur patariu niekam čionai 
nevažiuoti, nes ir vietiniai 
bedarbiai negali darbo gau
ti. M. P. Matulevičius.

ant 
tuo

WINNIPEG, CAI 
Bedarbius depe

Kanadoj prasi 
verstina “emigrc 
taip sakant, alk 
ninku deportavi 
bado verčiamas 
kad nori valgyt, 
gausi iš Kanado 
bes pranešimą, 
pageidaujamas 
buk gatavas grįžtu, 
iš kur esi atvykęs 
ma vieta ir laika 
kia pribut, kad 
tuotų. Jau ne vi 
vis yra tokį p*« 
vęs.
Taip 

“šelpia’’

į •M EM5-s

PIETUMIS
z

Heilo. Mary! 
prūsini? Gal 

pavargai?

Nė biskį! Naujas muilas— 
Rinso—taupo visą sunkųjį 

darbą ir drabužiai būna 
daug baltesni, taipgi

PANYSTE-

pastebėtas ir sulaikytas su. 
keturiais aukščiau minėtais • 
vyrais.

Suimti jie teisinosi, kad 
jokio užpuolimo neplanavę. 
Jie pasisakė esą “butlege- 
riai” ir užsiimą slaptu deg
tinės gabenimu. Ginklų tu
rėję apsigynimui nuo gali
mo užpuolimo.

Policija visus juos sulai
kė ir veda tardymą.

Antaną Jasaitį jau paė
mė savo žinion federalinės 
valdžios komisionierius 
Crandell. Jis bus atiduotas 
federaliniam grand jury už 
nelegalų degtinės vežioji
mą, nes dar 11 vasario poli
cija buvo sugavus jį ant 
Millbury streeto vežant au- 
tomobilium alkoholį.

“Kel.” korespondentas.

LAWRENCE, MASS. 
Musų veikimas.

Lietuvių ko-operatyvas 
veikia gerai. Pereitais me
tais šėrininkams išmokėta 
75 nuošimčiai dividendų.

Nuo Naujų Metų ligi bir
želio 30 d. atidarytas naujų 
šerininkų priėmimas. Tai 
padaryta dėl to, kad yra 
daug norinčių prie ko-ope- 

i ratyvo prigulėti. Norintieji 
pirkti šėrus kreipkitės į ko
mitetą, 41 Berkeley st. ' 

! Vasario 8 d. lietuvių tau
tinė parapija vaidino “Už
burtas Kunigaikštis.” Labai 
gerai pasirodė Navadaųs- 
ko vedamas choras. z

Žmonių buvo pilna sve
tainė. Manau, kad parapi
jai liks gražaus pelno.

Ten buvęs.

p parodo VVashingtono “ponių 
drapanas. Dalis No. 2 parodo tą 
; libell lenktynėse ties Daytona 
! parodo vyriausi Amerikos lai- 

Panamos vandenyse.

raš APŠIVEDIMAI.
' Pajieškau merginos arba našlės 

Vsivedimui, nuo 40 iki 50 metų; aš 
np|. .tokių metų. Priežastis, pas mus 
liet v.a audusių merginų, nė našlių lie- 

I pas lų tarpe, todėl ^ieškau iš toliau.
< J. G. K P (9)

I ‘x 568, Benld, III.
; tarpe------------------------- ;-----
,:xr„..{jieškau apsivedimui moteries be 

. vienam nuobodu gyvent, turiu “DieVts, biznį, linksmo budo. (10) 
ntcLIr- MR- GEO. NEIGHOR dUKiro i}eijvery, Toledo, Ohio.
darė k-------—-------------------
m,lko’®kaa draugės apsivedimui, su- 

.jsios merginos arba ir našles 
“AUS ir su vienu ar dviem vaikais. 

b tarpe 40 metų. Aš esu 52 metų, tu
riu gražią farmą, 40 akerių žemės,

■ žemė gera, gražioj vietoj, labai gra
žus sodas, netoli didelio miesto. Su 
pirmu laišku prašau prisiusi savo pa
veikslą ir paaiškinimą. Arčiau susi
pažinsime per laiška. (10)

La GEORGE DEBEIKIS
IStaR- f- D- L Bainbridge, Ohio.
tik <Ęsu Amerikoje augęs lietuvis vai- 
tlk Stls- n°riičiau pradėt gražų šeimy- 

_ gyvenimą, todėl norėčiau susipa- Tail)u pavyzdingų tėvų mergele tarp 
r ' 20 metų. Prašyčiau susipažinti 

Cik: y”® :šką ir prisiųst paveikslą. Pa- 
butleger grąžinsiu. J. A. Gar. (11) 
ŠU Bet Č1^ st” Brooklyn, N. Y 

tl viena t apsivedimui vaikino ar na-

Išmirko D
’TrjN^'r3itrtr^kaibia'ir
į Rinso

- -kalbia drabužius s isska>»1“ baitn„

skalbtuvėj-
pataria Rinso

kalbtuvų, ^puoduką, jis 
puodukas

nutrintais-

.. • v,e trinimu ir

„uotas puta--gali

lengvosvanar- '*P skaibimo
' budU išbandyk d»-

Gauk
ma7-5K’3imu‘

■•be-darbo’

taipgi— lUn-

WORCESTER, MASS. 
Areštavo lietuvius su 

ginklais.
Pereitą sąvaitę ant Front 

streeto čia buvo sulaikytas 
automobilius su 4 jaunais 
vyrais ir visi jie buvo areš
tuoti, nes turėjo prie savęs 
šaujamų ginklų. “Worces- 
ter Telegram”^h pavardes 
paduoda taip:

Joseph Ambrose, 21 me
tų vaikėzas, gyvena po nu
meriu 11 Wade st.

Antanas Jasaitis, 35 me
tų vyras, adresas: 204 Dewy 
street.

John Krevosky, 23 metų 
vaikėzas, nuo 27% Myrtle st.

Charles Rosko, 18 metų 
jaunuolis, gyvena ten pat 
kur Juozas Ambrozas.

Sakoma, kad tą dieną jie 
buvo sustoję vienoj vietoj 
nusipirkti gazolino ir tenai 
pradėjo kalbėtis apie ruo
šiamą užpuolimą ateinan
čią naktį. Kalbėdamiesi 
apie savo planus jie apžiū
rėję ir savo ginklus. Šitą pa
stebėjo vienas amerikonas. 
Jis tuojaus užsirašė jų auto
mobiliaus numerį ir davė 
žinią policijai. Iš polici
jos centro tuojaus buvo iš
siuntinėtas • įsakymas vi
siems policmanams ant gat
vių jieškoti su tokiu nume
riu automobiliaus, o radus 
tuojaus jį suimti.

Ir tuojaus ant Front st. Į 
tariamas automobilius buvo I

TORONTO, CANADA.
Vasario 25 dienos demonst

racijos atbalsiai.
Visiems plačiai buvo ži

noma, kad vasario 25 ren
giamos demonstracijos vi
suose industrijos miestuose. 
Kieno ir kuriuo tikslu buvo 
rengiamos demonstracijos? 
Rengiamos buvo visos dar
bo žmonių klasės, t. y. visų 
kairiųjų darbininkų/ obal- 
siu: “Darbo ar duonos!” 
Tiesa, iniciatoriai buvo bol
ševikai. Gal jie turėjo poli
tinių sumetimų, bet siau
čiant juodam kapitalizmui, 
žemesnysis luomas atsidū
rė kritingoj padėty; kenčia 
badą ir šalti, o iš kapitalis
tų, kuriems darbininkai su
krovė milionus, geruoju nie
ko negausi. Jie juokiasi pil
vus susiėmę. Nors stipk — 
pas juos pasigailėjimo nėra. 
Žmogus kentėjo dantis su
kandęs, bet kentėjimu pilvo 
nenuraminsi. Todėl 25 va
sario gatvėje pasipylė 15,- 
000 alkanų, darbininkų. Al
kis padarė juos griežtais. Jie 
narsiai kovėsi su policija, 
bet be vadų atsidūrė kritin
goj padėty ir tapo policijos 
išvaikyti.

Dėlko demonstrantams 
taip nesiseka? Dėlto, kad 
valdžia visuomet greit suži
no apie demonstracijų ren
gimą, ji išleidžia šnipus; ši
tie sužino vadus ir paskuti
niam momente vadai jau 
būna areštuoti.

Pasibaigus demonstraci
jai pasirodė, kad buvo apie 
dešimts demonstrantų areš
tuota, keturi sunkiai sužeis
ti ir daugelis lengvai sužeis
tų. Vienas policijantas jo
jant per mimą buvo nuo ar-

klio nukrėstas, matyt gavo žvmėio ‘ ic?rinčio’ "uo iki 45 metų ’ s esu 32 metu. Su pirmu
gerą smūgį su plyta, kitas nių policijai prisiųsti savo paveiks- 
policijantas tapo tieno sve- Kartą jis atsakysiu kiekvienam, 
timšalio nudurtas peiliu.

Kriaučiai sustreikavo.
asano 2a išėjo į streiką ke miliciją, kun tą>TO budo, turiu 

3,000 moteriškų rūbų siuvė
jų. Vienoj siuvykloj, 
kirtus bosams su streikie- 
riais, keturi darbininkai 
sunkiai sužeisti. Viena mer
gaitė tapo skebų užpulta, ir 
kaip angliškam laikrašty ra
šo, buvo padalinta į ' 
sius.” Kokie šio streiko re- --------------
zultatai bus — parodys atei- COPPER CLIFF, CANADA 
tis, bet vasario 25 diena bus 
ilgai atmenama. J. B.

lll\z .7 V*. Į

Kaitą JIS itsakvsiu kiekvienam, 
butkgerį, Jšsi/ASULIWroit, 
ginčijo uz mok—---------------

’imui merginos 
•iš esu vaikinas,

, i

da su viena ranka zp. norčt>i ar- . = v. - i . _ m. nrasaususi- areštavo ir nubaudė ga 
mėnesiais kalėjimo. Ir tc«r<b m. 
negražių dalykų šis vyr.rjrinos 
padarė jau daug. Jam vers tu- 
tėtų grįžt į Lietuvą ir stot 
žvalgybon, nes tai jo ama- 

pi- tas. Žydbernis.

gale išbėgo Į gattf*

Holyoke, Mass. — V asa- 
rio 13 dieną čia ritosi lietu- 
sis stipruolis J. Gansonas su 
kanadiečiu Eugene Ledaux. 
Savo priešą Gansonas pa
guldė į 27 minutes ir 11 se
kundžių. D.
PARSIDUODA PLAYER PIANAS 
Suolas ir Roliai. Mano darbą suma
žino dvi dienas į sąvaitę ir turi kai- 
kurias bilas užmokėt, todėl turiu 
parduot mano player pianą. Aš pri
imčiau $150 cash, arba jei gaučiau 
gerus paliudymus atiduočiau ant iš
mokėjimo. Aš pirkdama užmokėjau 
už tą pianą $675. Kurie interesuoja- 
tės, prašau rašyt: L. C. T-, 27 Union 
st.. Suite 12, Lynn. Mass., nes dabar 
aš gyvenu pas mano motiną.

BARGENAS
25 gražus laiškai, 6 atvirutės dėl 

Velykų, 2 magiškos štukos vertės 
dolerio, 1 numeris žurnalo “Tiesa” 
pamatymui, viskas už $1.00. Rašyk 
tuojaus. (10)

TIESA PUBLISH1NG CO.
244 N. 12-th st_, Philadelphia, Pa.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kario 

Pasirinksite Visokiu 

JONAS KERDIEJUS 
663 FOURTH ST.

S. BOSTON, MASS., U.S.A.

Darbai ir spekuliantai.
Darbai labai silpnai eina. ■ 

Čia yra tik dvi dirbtuvės, i 
Viena valo auksą, sidabrą ir 
vari, o kita išdirba nikeli ir 
vari.

Bedarbės priežastis čia

WINNIPEG, CANADA.
Bedarbiai žudosi.

Dabartiniu laiku Winni- 
pege priskaitoma į 25,000 
bedarbių. Jų tarpe yra ne- aiškinama tuo, kad kompa- 
maža ir lietuvių. Sakoma, nijos neturi užsakymų. Jei 
kad anie 10,600 valdžia užsakymų jos turėtų, tai ir 
maitina. Bet kiek ištikrujų darbo butų visiems.
yra maitinama, tai sunku Lietuvių pas mus yra apie 
pasakyt, nes kartais per 2 tuzjnas. Tai vis pavieniai 
sąvaitės duoda valgyt, o pa- vyraj, bet nevisi dirba. Pę
slui ir vėl nebeduoda. reitais metais lietuvių čia

Bedarbių padėtis tokia buvo daugiau, bet padidė- 
sunki, kad tūli jų jau prade- jus bedarbei, daugumas iš- 
jo žudytis. Vasario 6 dieną važinėjo į kitus miestus.

pasipiovė, o 7 vasario ir šeimyninis žmogus, bet 

aidėjęs krepšius išvažiavo į 
Montreal. Mat, jis manė 

i spekuliuoti čia alučiu, bet 
: lietuviai jo “įstaigos” ne
lankė.

Lietuviai užsilaiko dorai. 
Myli laikraščius. “Keleivio” 
pareina 3 egzemplioriai; pa
reina ir kitokių.

Peter Rameikis.

Lietuvių pas mus yra apie 
Tai vis pavieniai

vienas bedarbis ukrainietis i Musų tarpe buvo atsiradęs _ _ .!• v • _ V___ _ 1_ x
čia [ * . - - ,
jau kitas pjovėsi, bet buvo mes jam nepatikom, tai su- 
pastebėtas ir sulaikytas.

Sausio 31 d. čia buvo su
ruoštas bedarbių naudai šo
kių vakaras. Lietuviai mu
zikantai patarnavo dovanai. 
Pelno liko apie $25, bet be
darbiai nei vieno cento iš 
to nematė, nes visus pinigus 
pasiglemžė Maskvos “ko
misarai.” Nemuno Banga.

1
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PARSIDUODA BlčERNĖ
Gali pirkt su Namu ar be namo. 

Yra visi įtaisymai, šaldytuvas ir ma
šinerija. Biznis geras, apgyventa 
apielinkė visokių tautų. Klaust per 
telefoną: įlydė Park 2433-W.

GYDUOLĖS
Tikrai išgydo Reumatizmą. Taipgi 

turiu gerų gyduolių nuo šalčio, pras
tų vidurių ir galvos skaudėjimo. Už
laikau Trejas-Devynerias iš Palan
gos, 3 didumų už 75c., $1.50 ir $3 00 
Pristatau teisingai, be pinigų nesiun
čia M. KLIMAITIS (-)

3019 Glendale avė., Pittsburgh, Pa.

GERAS! Patarnavimas Nuoširdus!
Mes parduodame naujausios mados visus Muzikos Inst
rumentus, pradėjus nuo RADIO iki REKORDŲ (Cash 
or Credit). Pataisom, sutuninam ir prisiunčiam į namus

Jonas B. Ambrozaitis (12) 
560 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

JONAS GIRDŽIUS 
KONTRAKTORIUS

Taisau Senus, Statau Naujus 
NAMUS IR GARADŽ1US

Sutaisau Vandens Dūdas, Atskiriu 
Gezo miterius, jei kurie nori perskirt 
dėl 2 šeimynų ar daugiau.

Pentinu, Gražinu Eliorus, padarau 
iš senų fliorų naujus. Popieriuoju, 
Dedu Stogus, abelnai dirbu viską, kas 
prie Namų yra reikalinga

Kaina pigiausia. Patarimų tuose 
reikaluose duodu Dykai. Kuriems rei
kia ką nors sutaisyt, klauskite patari
mo ir kainos pas jūsų kontraktorių.

JONAS GIRDŽIUS °
22 KIRKPATRICK STREET, 

PITTSBl RGH. PA. 
Telefonas: Grant 1958-J.

MUZIKA DAINOS JUOKAI

MAROU'TIS
Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai

nelių. Išeina kas mėnesį 24 puslapių didumo. Visados Marguty ra
site daug juokų, pasakų, “pilvozopijų,” “kvailozofijų,” “džiazo,” 
“kritikologijos.” “teatrologijos” ir visokių raštų iš Vanagaičio lai
mingų ir nelaimingų gyvenimo atsitikimų.

Vaikučiams, kurie pianą groja ir dainuoja, Margutis yra tinka
miausias draugas. Per metus laiko jie surenka puikų dainų ir mu
zikos rinkinį.

Me'ams kainuoja $150 (Pusantro dolerio). Užsirašant 3 metams 
.. $4.00. o penkiems metams, tik Penki Doleriai.

Margutis duoda dovanų “Juokų Kalendorių 1931 m.” su dainomis, n> juokais, burtais, sapnais ir daugybe adresų biznierių, visų Amerikos 
sj Lietuvių Daktarų sąrašu, Margučio Knygyno katalogą iš kurio ga

lėsite nusipirkti knygų ir muzikos labai pigiai ir įvairių skaitymų— 
K juokų. Kalendorius 100 pusi, didumo. Pinigus siųskite šiuo adresu: 

S€ MARGUTIS 2437 W. 69-th Street, Chicago, III.
P. S Margutis išleido daktarišką knygą “NAMŲ DAKTARAS” 

ioje telpa daug receptų ir nurodymai kaip gydytis be daktaro pa- 
os. Lietuvių kalboj pirma tokia knyga. Ją parašė Dr. A. J. Ka- 

253 1 Kaina apdaruose $2 00. Kas užsirašys metams Margutį, tas 
•> knygą už $1.50. Reikalaukite iš Margučio.
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s APŽVALGA •3 '5 Metai ir Kunigai
KOMUNISTU VADAI 
ESĄ PAPRASTI BIZ

NIERIAI.
Jeigu eiliniai komunistai 

ligi šiol dar tikėjo, kad jų 
vadai dirba proletariato la
bui, tai dabar jie gali jau 
aiškiai matyt, kad jie klydo. 
Susirovę tarp savęs dėl va
dovybės, komunistų lyde
riai patys pradėjo plėšti vie
ni kitiems kaukes nuo veidų 
ir rodyt savo fizionomiją. 
Tik pasiklausykit. kaip sa
vo kamarotus piešia 49-tame 
“Laisvės” numery komisa
ras Bovinas:

“Pavyzdžiui. ‘Vilnies’ direk- 
toriate yra net keli gerai pasi
turintys biznieriai, jie yra; 
partijos ir judėjimo vadai.

“Yra gerai pasilaikančiu 
biznierių ir ‘Laisvės’ šėrimu 
kų eilėse.

“Kokia partijos linija link 
tokių biznierių? A.r partija 
juos stumia nuo savęs? Ne.”

O betgi tie biznieriai yra 
biaurųs žmonės, 
nas. Jie atvirai 
komunistų partiją, 
dienos atgal jie norėjo net 
Bimbai burną užkimšt, kad 
jis taip garsiai nerėktų: no
rėjo “Laisvę” Į savo rankas 
pasiglemžti. Dabargi _ jie 
pasižabojo kitą komunistų 
dienrašti, būtent Chicagos 
“Vilnį.”' Jiems vadovauja 
tenai Pruseika, Strazdas, 
Bacevičius ir kiti “smulk- 
buržujai.“

Bovinas sako, kad jie 
t ik “smu ikburžu jai.’ ’
“aršiausi oporiuni.-tai ’ 
“balti šovinistai,” nes juod- 
veidžių nepripažįsta šstvo 
broliais. Girdi:
* “Chic2goje ky?„ 
baltojo šovinizmo. P; 
griežtą žygi, 
kritikes. Kas 
daro bruzdėjimas 
ją... Reikalauja partija. 
Strazdas 'butų pašalintas 
‘Vilnies’ redakcijos, o Stra 
das atsisa 
tarimą, i 
rašinėja laiškus 
reikia palikti. Prasideda 
kirtimai, trynimasis.

“Dabar ta grupė, kur 
ėmė viršų ‘Vilnies’ štabe, 
rinko vieną asmenį. Strazdą, 
kad pridengus priešpartijinį 
nusistatymą. Strazdas vienas 
jiems viskas, o partija niekis... 
Tai aršiausios rūšies oportu
nizmas. Prieš tokį supuvimą 
reikia kovoti iki pat galo.”

Tai matote, kas darosi 
tarp musų komunistų. Jie 
patys prisipažįsta, kad jie 
yra paprasti biznieriai, 
“smukburžujai,” “aršiausios 
rūšies oportunistai” ir kad 
jų politika yra biaurus “su
puvimas,“ prieš kuri būti
nai reikia kovoti.

1

Kasė Duobę Kitiems, Bet I 
Patys Jon Sugriuvo. __ |■io varguolių suki- 

:oj sudrebėjo ca- 
<ada paskui reak- 
is žuvo šimtai re- 
ių ir nekaltas 

a< kraujas liejosi 
Į \ tada bažnyčios

E iš sakyklų štai 
skoniu^Un^ ka*‘ 
kava s1 •.

tema 
pj^iai-cicilikai, ku- 

a visus žmones, 
maltuvius. vyrus ir mo- 

ginkimės visi, jas namivali_kas kir_ 
kas šuviu— 

etinio la- 
Jl MS T'udėki-

niekšas butų, kunigas jį pa
lydės į kapus, pasakys 
“graudingą” pamokslą apie 
jo gyvenimą, “dorą“ ir tt. 
Kodėl? O todėl, kad kuni
gas gaus užtai šimtinę-kitą 
dolerių. Tai ve kokio “dan
gaus” siekia kunigai.

Laikas susiprasti ir ne
duoti savo sunkiai uždirbto 
cento tiems, kurie nuodija 
musų protą.

Niekas negali paslėpti 
netolimos praeities, bau
džiavos laikų, kuomet kuni
gai kaimiečius Įvairiais bu
dais kankino. Iš tų laikų is
torijos mes puikiausiai ma
tom kokia yra pas kunigus 
“artimo meilė.” Gal dabar 
ir jie kitoki? Gal klaidas pa
taisė? Ne’... Kunigai prie 
savo klaidų niekad neprisi- 

— jįe visuomet “ne- 
laidingi.” Koki jie buvo 

Nrieš 100, 50 metų, toki liko 
Mer dabar, nes juos auklėja ir 
Licnoko tuo pačiu metodu. Pas 
ge juos pažangos nėr. Aš tik- 
Vjras, kad mes vėl eitume 
ti.| jiems baudžiavą, atgytų 

inkviziciją, laužai ir kartu
vės, jei tik jie gautų tokią 
galę, kokią turėjo viduri
niais amžiais.

Bet toji jų gale jau 
dota amžinai.

Šiandien kunigai 
dengia “Dievu, velniu 
mirtiniu gyvenimu.“ 
trys įrankiai padeda 
prisiplėšti pinigų, prisisam- 
dyti “gaspadinių” ir sutver
ti “dangų“ sau čia ant že
mės.

Kuzių dabartinis kunigas 
(Lietuvoj), yra atvirai pa
sakęs: “Kam mes eitumem 

^mokslus? Kam mes tą var-

bilizuoja visas priešpartijines 
spėkas. Į pačią ‘Vilnies’ įstai
gą dabartiniu laiku jie žiuri 
kaip į drūčiausią savo tvirtovę, 
ir ne be pamato. ‘Vilnies’ val
donais šiandien laiko save jo
sios bordirektoriai. kurių di
delė didžiuma, Įtakoje smul- 
kiai-buržuazinių savo narių, 
jau senai parodė savo nusista
tymą prieš Partiją; o tiesiogi
nė direktorių atrama, tai 
spaustuvės darbininkai.

“Nedyvai. kad tokiose apy- 
stovose vienas iš redakcijos 
narių, Strazdas, spiaudo ant 
lietuvių komunistų Sub-Biu- 
ro. Chicagos distrikto ir pa
čios Komunistų Partijos nu
tarimų. Partijinės Įstaigos nu
tarė pašalint ji iš redakcijos; 
bet Strazdas turi sau už nu
garos ‘‘Vilnies’ administraciją 
ir borddirektorių daugumą; 
todėl nesijudina iš vietos.

“O dvasinės paramos Straz
das gauna da iš d. Pruseikos. 
kuris šiomis dienomis išspaus
dino savo ilgą priešpartijinį 
straipsnį ‘Vilny’.”

Vadinasi, Strazdas i Ko- 
• munistų Partiją “spiaudo,“ 
io Pruseika jam padeda. To
dėl “Laisvė” vadina jį 
“reakcionierium,” “oportu
nistu“ ir baigia šaukdama: 

“Lietuviai darbininkai! Su
sivienykite po vadovybe Ko
munistų Partijos! 
prieš reakcionierius 
nistus! Išgelbėkit 
darbininku klasės

I
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i 
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sako Bovi- 
eina prieš 

Kelios
L

I

I

i
ne
be!

ir

j

Chicagoje kyla klausimas 
‘artija ima 

duoda aštrios 
.tsitinka? Susi- 

prieš parti- 
kad i 

iš (

Kovokite 
ir oportu- 
‘Vilnį' dėl 
busimam 

šėrininkų suvažiavime.”
Žinoma, visas šitas Bim

bos riksmas yra gryna dc- 
'magogija. Jis čia šaukiasi 
Į lietuvius darbininkus, kad 
jie gelbėtų sau “Vilnį.”

i kuomet ištikrujų jisai nori 
itą laikraštį iš lietuvių dar- 
ibininkų atimti. Juk komu- 
j nistų partija, kurios kontro
lei jis nori tą laikrašti pa- 
i vesti, nėra lietuvių darbi- 
i ninku organizacija.
į Šita bimbinių demagogi- 

az‘! ja labai panaši Romos kata-
ako priimti partijos j kunigų politikai. Lietu- 
Ir draugas Pruseika I vįaj katalikai stato bažny- 

’trazdas i pįnjgaįs> 0 kunigai
susl" j užrašo jas svetimtaučiams 

i vyskupams, ir paskui jau. 
pa‘ parapijonys neturi nei bal- pasi- j

I

kad St

'1

so ant savo turto.
Šitokiu budu lietuvių lai

kraštis Brooklyne pakliuvo

“Brangieji 
Apsiniaukė 

iš šiaurės

MAHOMETO GARB1N- .V Dažista 
TOJAI LIETUVOJE. |

Londono socialistų dien
raštis “Daily Herald“ rašo 
apie Lietuvos totorius, kurie 
laikosi Mahometo tikybos.

Valgiai kas tikėtųsi, sako 
“Daily Herald,“ rasti maho- 

metonų Europos šiaurėj, 
prie Raitijos jūrių. O betgi 
jų tenai yra. Jie gyvena Lie
tuvoje.

Kokiu gi budu jie į Lietu
vą pateko? Juk Mahometai3; 
savo mokslą skelbė tikt3ms. 
Mažoj Azijoj, būtent Me’arai 

arabų mieste, kur
Tai kaipgi 

galėjo atsir'.PA^ 
katalikų tvh cla"

.... ....... mahometC ^an" 
ra kilę iŠ tų totorių, kuri PatXS

Avietė i LU^S1 
š 500 metų, sa-^’ 

ai’ly Herald.” Totoriai įa

koj, 
buvo gimęs 
garbintoji! 
Lietuvoje, 
vėj?

Lietuvos
y
Vytautas parsi 
tuvą dar prieš 
ko “D;
buvo pakviesti lietuviams Į

k
n
».

palai-

prisi- 
ir po-
Šitie 

jiems

ralka pon'ež^kn- var^umem^ kad negalė-talM prieš popiežiaus kh- witinnAjn na«iaarvti
žeivius, kurie tais laikais 
ties Tannebergu (Žalgiriu)-’ 
buvo susisukę sau lizdą ir iš °" 
tenai darydavo ant Lietu, 
vos užpuolimus ir plėšda’um" 
jos žmones. Totorių ir karnas 
padedamas, Vytautas r?- ,e_ 
ko kryžeivių ordenui g^azitas, 
da ir nuo to laiko ta t---------
tų kariumenė jau nėr 
gavo.

Bet Vytautas bu 
gus be principų. P ra

Į

k tumėm pasidaryti gero gv-
't 9 venimo?”

Tai teisingas prisipažini
mas. Iš ti igai, kaip
ir visi kiti bi į, kovoja 
tiktai už pini s Už pinigą 
jie parduotų visus.

Valdamų Kazys.

Žlugus, Sako Kunigas.
jau žlu-

Reik nepamiršti ir to, kad 
savanorių eilėse mes turėjo
me daug žydų, Lietuvos ru
sų, protestonų, marijavitų ir 
kitokių nekatalikų. Taigi 
ponai Bačiai ir Bobinai, jū
sų pasigyrimas tuščias, ir 
kas tais laikais Lietuvoje 
gyveno, jūsų žodžiams neti
kės.

1923 metais man teko va
dovauti vienam partizanų 
buriui neutralėj zonoj. Ko
vojom tada prieš lenkus ir 
musų eilėse buvo daugiau
sia pažangus jaunimas, lie- 
tuvos stačiatikiai ir kiti, iš 
kurių kovoje keli žuvo.

1924-5 metais man teko 
vadovauti vienam šaulių bu
riui. Čia irgi turėjom žydų ir 
kitų tautų. Pavasarininkai 
su ateitininkais varė savo 
kleboninį darbą.

Tai taip, ponas Bačy. 
Tamsta toliau savo akinių 
nematai ir savo kalbos fak
tais neparėmei. Mane ver
čia stebėtis tik tas, kad tam
sta drįsai užgauti tuos žmo
nes, kurie ne liežuviu (kaip 
klerikalai), bet savo krauju 
gynė Lietuvos nepriklauso
mybę.

Prisiminsiu čia dar vieną 
faktą, kuris klerikalams ir
gi kirs per veidą. Tai buvo 
1926 metais, gruodžio 19 
dieną. Vieno apskričio sa
vanorių buvo šaukiamas su
važiavimas. Dvi dieni prieš 
suvažiavimą Įvyko Lietuvoj 
perversmas. Norėta neleist 
savanoriams susirinkt, bet 
nedrįso to daryt ir leido. 
Suvažiavo apie 300 savano
rių. Visų širdys krauju pa
sruvę, kad Lietuvoj sumin
džiota tapo ta idėja, už ku
rią savanoriai kariavo, bū
tent, demokratija. Tečiau 
savanoriai laikėsi ramiai. 
Baigiant suvažiavimą atei
na klerikalų šulas kunigas 
ir sako, kad turi pranešti 
linksmą, linksmą naujieną. 
Ir praneša: “Gauta per ra- 
dio žinia, kad vietoj atsisa
kiusio prezidento Griniaus, 
išrinktas Jo Ekselencija 
Smetona. Siulau savanorių 
susivažiavimui pasiųsti nau
jam prezidentui sveikini
mo telegramą.” To aš ne
galėjau pakęsti ir atsistojęs 
pareiškiau, kad savanoriai 
nesveikins to, kuris sutrypė 
liaudies teises ir ginklu 
paėmė krašto vadovybę. 
Savanoriai karštai man pri
tarė. Kunigas kaip perkū
no trenktas išbėgo, o polici
jos vadas pasiskubino suva
žiavimą uždaryti.

Nuo tos dienos aš paju
tau diktatūros leteną ir nuo 
tos dienos buvau įrašytas 
“neištikimųjų“ sąrašan,’kas 
ir privertė mane atsidurti 
tolimoje Kanadoje.

Kunigai, pavasarininkai 
ir visi šventi triumfavo. Per
galės himnus giedojo. “Be
dieviams” iškasė duobę ir 
manė, kad jie bus jau palai
doti.

Bet štai ironija! Nepra
ėjo keletas metų, kaip buvę 
klerikalų draugai “tautinin
kai” pradėjo smaugti savo 
geradėjus. Ištikrujų, nela
bas tas Smetona, kad už ge
rą piktu atmoka. Pralotėlis 
Olšauskas tik vieną savo 
meilužę pasmaugė, ir paso
dintas už grotų. Lašinių 
skutikai tik kelis vagonus 
lašinių nuskuto, ir užtai 
šiandien reik pakutavoti. 
Arba išvogė krikščionys Ro
kiškio banką, ir dabar ken
tėk “apšmeižimą.”

Tai tokia jūsų, klerikalai, 
buvo kova už Lietuvos ne
priklausomybę.

P. Liaukevičiuc.

Taip atsitiko su Lietuvos 
klerikalais.

Smetonininkai, kuriems 
klerikalai padėjo nuversti 
teisėtą Lietuvos valdžią, 
ėmė maut klerikalams api- 
nasrį. To apinasrio klerika
lai labai nemėgsta ir pradė
jo visu balsu rėkti. Jų balsą 
išgirdo ir Kanados lietuviai 
klerikalai.

Montrealo lietuvių kuni
gas Bobinas vasario 15 d. 
paskelbė, kad vakare baž
nytinėj salėj bus paminė
jimas 13 metų Lietuvos ne
priklausomybės.

Išgirdę tokią naujieną, 
montrealiečiai apsčiai susi
rinko, manydami, kad gaus 
progą pasidalinti įspūdžiais 
ir prisiminti tuos sunkius 
laikus, kuomet ne vienam iš 
čia esančių teko pakelti 
daug vargo ir skausmo sa
vanorių eilėse būnant.

Kovojusieji už Lietuvos 
nepriklausomybę susirinkę 
čia norėjo pasiguosti, kad 
jie kovojo už laisvą, demo- 
kratingą Lietuvą, o ne už 
smurtu valdomą. Jie norėjo 
čia prisiminti ir tuos drau
gus, kurie už tokią Lietuvą 
žuvo.

Bet kun. Bobinui ne tas 
rūpėjo. Kas jam, kad ge
riausi Lietuvos sūnus pralie
jo kraują? Jis žino tik tą, 
kad Lietuvoje jo kolegoms 
užčiaupė snukius ir sumaži
no apetitus. Taigi ir šitos 
šventė progą musų klerika
lai panaudojo tik savo biz
nio apgynimui. Visą vakarą 
kun. Bobinas ir jo klapčiu
kas Bačys liejo tulžį ant 
Smetonos ir visos valdžios. 
Lietuvoj, girdi, taip kaip 
Meksikoj ar Kinijoj, perse
kiojami katalikai ir tikėji
mas.

Bačys visą laiką kryžia- 
vojosi ir įrodinėjo, kad Lie
tuvos nepriklausomybę at
gavo tik jie, klerikalai, su 
<avo pavasarininkais ir atei
tininkais.

Negana to, abudu kalbė
tojai “įrodinėjo,” kad tik 
katalikai aukavo Lietuvai 
pinigus ir pirko jos bonus. 
Taigi viską pasisavinęs sau, 
Bačys Įrodinėjo, kad Lietu
vą valdyti turi teisę tik jie, 
katalikai. Bet šiandien, sa
ko Bačys, kunigai kalėji-

muosna kišami, pavasari
ninkai ir ateitininkai perse
kiojami. čia klerikalas la
bai susijaudino ir ėmė šauk- 
1 publiką, kad ji protestuo
tų prieš Lietuvos masonų 
valdžią.

Iš šalies klausant širdis 
krauju verda, kad žmonės 
skelbia tokią neteisybę. 
Akyse man stovi 1926 metų 
gruodžio 17 d. Tą dieną 
klerikalų padedami smurti
ninkai nuvertė liaudies pa
statytą vyriausybę. Kuni
gai bažnyčiose giedojo him
nus Smetonai, o jų klapčiu
kai ateitininkai ir pavasari
ninkai, kaip akis išdegę bė
giojo Kauno gatvėmis, are
štavo geresniuosius Lietuvos 
sūnūs ir vienus iš jų tuojau 
šaudė, o kitus kišo į kalėji
mą.

Prisiminęs tuos vaizdus ir 
girdėdamas dabar sklei
džiant tokį melą, aš neiš
kenčiau ir Bačį paklausiau, 
kas gi užsodino ant liaudies 
sprando keikiamą dabarti
nį Smetoną? Ar ne jus, kle
rikalai? Publika ėmė juok
tis ir ploti, o Bačys isteriš
kai pradėjo šaukti: “Pra
puolęs, prapuolęs ant am
žių.”

Nepraėjo kelios minutės, 
kaip kun. Bobinas ėmė 
traukt mane už rankovės ir 
varyt iš salės. Aš pareiš
kiau, kad turiu nusipirkęs 
bilietą ir galiu sėdėti iki 
programo pabaigai. Kun. 
Bobinas prižadėjo pinigus 
grąžinti, bet greitai dingo, 
pinigų negrąžino, tik tuo
jau atsirado policija. Kun. 
Bobinui policija šauktis ne- 
naujiena; jis visur ją pa
naudoja, nes kulturingu bu
du savęs apginti jis negali.

Prie progos aš noriu bent 
trumpai peržvelgti ir paro
dyti karštuoliui Bačiui ir 
kun. Bobinui, kas kovojo ir 
kas iškovojo Lietuvos nepri
klausomybę.

Kovos pradžią už Lietu
vos nepriklausomybę aš lai
kau 1905 metus. Iki tų metų 
Rusijoj ir Lietuvoj siautė 
nepakeliamas caro režimas. 
Daug lietuvių supuvo kalė
jimų urvuose ir Sibyre, bet 
jų vietoj stojo kiti ir 1905 
metais, aukštai iškėlę socia
listinę vėliavą, musų bro
liai kartu su visos Rusijos 
darbo klase paskelbė mirti
ną kovą Rusijos carui.

Kunigai prie tos kovos 
neprisidėjo. Ne tik neprisi
dėjo — jie buvo caro ber
nai, šnipai ir išdavinėjo ko
votojus policijai.

1918 metais Vilniaus ta
ryboj sėdėjo kunigai ir da
bartiniai “tautininkai.” Jau 
'uomet šitie žmonės tarp 
savęs broliavosi ir “bizniu” 
dalinosi.

Šitai tarybai daug “grie- 
kelių” galima primesti, bet 
tai padarys istorija. Aš pri
minsiu tik vieną šlykštų jų 
darbą, tai Uracho išrinki
mas Lietuvos karalium.

Taigi kun. Bobinas ir Ba
čys, kurie 16 vasario Mont- 
reale žmonėms dūmė akis, 
buk už Lietuvos nepriklau
somybę kovoję tik katalikai, 
oer akis meluoja; jiedu ne
žino mus kovos laikų, o vie
nas iš jų dar nėra matęs ir 
Lietuvos.

Tuo tarpu gi man teko 
pirmomis dienomis atsidur
ti ir savanorių eilėse. Mano 
būry iš 300 žmonių tokių 
žmonių, kaip kun. Bobinas, 
visai nebuvo. Klerikalai 
baugus žmonės. Jie tinka 
poteriaut, bet ne kariaut, 
taigi ir Lietuvos savanorių 
eilėse daugiausia stojo pa
žangus jaunimas, kuriam 
drąsos ir energijos niekad 
netrūksta.

cijos, ir bendrą Įsitikinimą, 
kad prohibicijos Įstatymas 
yra nepateisinamas įsilau
žimas į asmens teises, tai 
pasidaro visai aišku, kodėl 
Wickers’namo komisijos di- 

j džiuma apgailestaudama 
■priėjo prie išvados, kad tas 
• įstatymas turi būt pakeis- u xj tas.
i Kalbėtojo manymu, pro- 
įhibicija bus tikrai panai
kinta, ir panaikinta grei
čiau, negu mes tikimės.

jisai kryžių sumv*mo raportas 
na, o kai paskubiną smūgį,” 
litinės naudos Jen Bostono ka- 
______ ___ ; prof. kun.

Jo talki- kalbėdamas mo- 
daug užsos susirinkime, 
savo te’ mano, kad tas rapor- 
dė.jo turi didelės pamokinan
čiais ;s svarbos, nes parodo, 
vosad federalinė valdžia ne- 
migali būt viskas, 
tv 
h<

New Yorko žydų kontrolėn. katalikv-’gijos
Ar paklius “Vilnis“ Chica
gos nigeriams, tai dar lieka 
pamatyti.

STRAZDAS SPIAUDO, O 
PRUSEIKA PADEDA.
Greitu laiku Chicagoi ža

da Įvykti didelė “revoliuci
ja." Bimbiniai komunistai 
mėgins atimti “Vilnį” iš 
“smulk-buržujų“ rankų. 
Tas “faitas“ bus per “Vil
nies“ šėrininkų suvažiavi
mą.

Šiomis dienomis tokia pat j 
d raka buvo Brooklyne dėl, 
“Laisvės“ kontrolės. Bim-I 
biniai laimėjo. Pasigirda
ma savo pergale, Bimbos 
kontroliuojama “Laisvė" j 
dabar rašo:

“Priešpartijiniai elementai, 
pralaimėję muši ‘Laisvės’ šė
rininkų suvažiavime, dar ne
nuleidžia rankų; aplinkiniais 
keliais jie Brooklyne ir kolo
nijose tęsia savo kampaniją 
prieš Komunistų Partijos kon
trolę ant musų laikraščių. Vy
riausia gi sukilėlių viltis, tai 
ateinantis ‘Vilnies’ šėrininkų 
suvažiavimas, kuriam jie nu

i
Į
i-
i-

.o 
jai
•r- 
d-

i LIAUDIS REIKALAUJA 
CIVILINĖS METRIKA

CIJOS.
“Civiline metrikacija“ 

Lietuvos laikraščiai vadina 
kokią tvarką, kur gimimų, 
lapsi ved imu ir mirimų doku
mentus daro tam tikri vals
tybės biurai, o ne kunigai. 
Tokios tvarkos šiandien Lie
tuvoje pradeda reikalauti 
jau netik inteligentija, bet 
ir paprasta liaudis. Štai, ko
kią šiuo klausimu rezoliuci
ją išnešė anądien Subačiaus 
ir apielinkės gyventojai:

“Norėdami: (1) kad Lietu- n- 
voj butų sulygintos visų pilie- rs. 
čių teisės, nežiūrint jų tikybųip- 
bei tikybinių nusistatymų, (2) SU 
kad konstitucijoj numatytoj Vi
sažinės laisvė 
varžoma, 
judėjimo 
tistiką vestų 
ne dvasiškiai, 
jos pusės dėl 
tenka visokiu 
kiojimų patirti — reikalauglSU 
me Valdžią, nežiūrint dvasič 5 
kijos visokių šauksmų, kitnkai 
tymų, galimai greičiau įv< 
civilinę metrikaciją.”

Šitas žmonių reikalavir^ 
tilpo “Lietuvos Žiniose.”pre-^ 

!iku už- 
<s laike 
žuvo 14

r.umatytoj Ai
ri iekam nebut’Oy- 

(3) kad gyventoj 
registraciją ir sta 

pati valstybė, 
nes iš dvasišk šu
to gvventojaripa- 
varžymų, perrfida-

rodo, kad galų gale I- 
va visgi susiiauks “cr 
ši i ubų.“

“Išrodė, kad lengviausis 
pasauly dalykas yra pasa
kyti ‘priimta,’ ir tuojaus įs
tatymą galima bus Įgrūsti 
žmonėms Į gerklę, nežiūrint 
ių gyvenimo papročių, jų 
Įsitikinimų ir asmeninės lai
svės. Bet gyvenimas paro
dė, kad įstatymu negalima 
oadaryti piktadarybe to, 
kas ištikrujų nėra jokia pik
tadarybė.

“Ir tas ‘kilnus eksperi
mentas’ davė labai netiku- 
ių vaisių. Jisai sunaikino 

Moję šalyje blaivybę.
“O kas buvo tikėtasi pro

hibicijos Įstatymu pasiekti, 
tas nepasiekta.

“Žmonių sveikatingumo 
Alkoho- 
davgiau 
Piktada-

•aipsnis nepakilo, 
h’zmas išsiplėtojo 
negu pirma buvo, 
ybė nesumažėjo.

“Net persiskyrimų dabar 
pasidarė daug daugiau dėl 
girtuokliavimo papročių pa
didėjimo. Girtuokliavimas 
pasididino tarp visokių i

Lietuvos Plotas Ir 
Gyventojai.

Neskaitant lenkų užimtų 
žemių. Lietuvos plotas da
bar užima 21,482 keturkam
pių angliškų mylių ir turi 
apie 2,500,000 gyventojų.

Nors tai nedidelė teritori
ja, visgi ji nėra mažiausia 
valstybė pasauly. Dabarti
nėse savo sienose Lietuva 
yra didesnė už Albaniją, 
Belgiją. Daniją, Estiją, 
Olandiją ir Šveicariją.

Palyginus su Amerika, 
Lietuva yra maždaug tokie 
dydžio, kaip Connecticut. 
Massachusetts ir Vermonto 
valstijos sudėtos krūvon.

AREŠTUOTOS AKTOR- 
KOS CHICAGOJ 

PALEISTOS.

Mes rašėm “Keleivy,”111¥ f lUCc idt.tlil lYClvlVjf

duogsnių, o daugiausia tarp; kad Chicagos policija įsi- 
jaunimo. Dabar geria netik veržė i Carroll’o suruoštą 
jauni vyrai, bet ir merginos,'tenai vaidinimą. Dabar bu 
ko pirma visai nebuvo. jvo suimtųjų merginų teis- 

“Jeigu prie šito pridėti da mas, ir jos visos buvo palei- 
išsiplatinusią korupciją tarp stos. Policija tuo budu gavc 
prohibicijos agentų ir poli- per nosį.

Ir Vėl Laisvas.
Juodą skausmą vakarykštį 
Šiandien rytą išvijau.
E. kad jį kur vėjas neštų, 
Kad negrįžtų jis daugiau!

Nukamavo man krutinę 
Ir išsėmė daug jausmų,
Ilgą virtinę supynė
Man tamsiųjų valandų.

Aušo rytai pazaringi. 
Naktis gaubėsi šydu.
Tik manajam kambarėly 
šmėklos sukosi ratu.

Bet štai karčią savo dalį 
Šiandien rytą išvijau

Ir. žaibų sukaupęs galią, 
Laisvas gatvėn išėjau.—

Ir vėl spinduliu nušvitęs, 
Prisikaupęs daug jausmų. 
Tylą rytmečio pamilęs, 
štai laisvutis aš einu.

Pr. Venskus-Nytis.

ŠIŲ DIENŲ DIEVAS.
Pasakyki, kaip atrodo, 
Tavo Dievas, ką meldiesi? 
Pasakyk, ar nenubodo 
Veltui melstis tau, ištiesų?
Dabar žmonės auksui meldžias 
Dievas jųjų — kapitalas, 
O tu vis, žmogeli, beldies 
į vartus pas “visagalį”..,

Ant. Skrinskis.
1930X1-6.
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«

PARSIDUODA PIGIAI
ŠIAI ČIAUS MAŠINERIJA. Klau

skite šiuo adresu:
Mrs. E. K. Dolangauskas

86 Brook st.. New Britam. Conn.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kari* 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS 

€63 FOURTH ST.
S. BOS TO K, MASS., U.S.A.

iI
| Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui, nuo 40 iki 50 metų; aš

ą « v ♦ '/ 1 * * -f 1 * t * w v V / V* •< • • • ♦ i

IO. Kovo 4 d., 1931 m.

dienoj-

I

G randuota*

I

PAJIEŠKOJIMAL

DETROIT, MICH.

mirė.
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MUZIKA DAINOS JUOKAI

■>0^metq užriksimas gerklės plo- 

darni juo kasdie.

Severai

i plautuvei^

(JREITAI—sustabdykite tą ger
klės skaudėjimą pirm negu išsi

vystys į rimtą ligą. Sustabdykite jį 
pradžioj su Scvera's Antisepsol. 
Per 50 metų užtikimas gerklės plo
vimas. Apsaugokite sveikatą plau
dami juo kasdie. Pjs aptiekininkus.

12

Rinso
SauR“*- tirštas,

. - be trimmo 
drabužius skalbt ploniau-
* balCS sanuotas 

drintnvo. R-nso Urstas, geriausių
lininius l išdirbėjai miškas,l^lbtuvej. . į ekono^isK

.lis yra
duoda .

i išpusti mudai-
budu di-
šiandien.

r t uotas catnbridge.J1*
BrothersC®-’

Gvarai
lx'er

v

Įvairios Žinios
RUSIJA KOLONIZUOJA ŠVEDIJOJ PERDAUG 

SACHALINO SALĄ.
Sovietų valdžia sudarė

MOTERŲ.
Mes jau rašėme, kad Šve-1

kompaniją Sachalino salai dijos “panos” reikalauja ir 
kolonizuoti ir jos gamtai iš- jas vadinti poniomis. Mat, 
naudoti. Ant tos salos da- ten jų yra daug ir daug lie- 
bar jau gyvena apie 32,000 ka senmergėmis, o senmer- 
žmonių, bet valdžia nori ap- gėms panelėmis vadintis ne- 
gyvendint tenai dar 10,000 smagus daiktas. Dabar pra

vestas Švedijos gyventojų 
surašymas parodė, kad kra-į 
šte yra 6,120,000 gyventojų. 
Moterų 104,188 daugiau ne
gu vyrų. Daugiau kaip pusė 
šito moterų pertekliaus gy
vena Švedijos sostinėje,

naujų kolonistų. Žmonės 
renkami daugiausia tokie, 
kurie nusimano statyboj, 
žvejyboj ir anglių kasime. 
Ant Sachalino yra daug mi
škų, todėl valdžia mano te
nai statyti dvi dideles dirb
tuves medžio apdirbimui ir Stockholme. Miesto valdy- 
du dideliu žemės ukiu, kur 
kolonistai galėtų auginti 
bulves ir kitas daržoves, o 
taipgi gyvulius ir gaminti 
pieno produktus, kurie da- 
dabartiniu laiku yra impor
tuojami iš Vladivostoko.

BOLŠEVIKAI SUSIDOMĖ
JO ŠIAURE.

“Tass” praneša, kad sau
sio vidury lakūnas Čuch- 
novskis išskridęs i šiaurę to
kia linkme: Maskva-Sverd- 
lovskas-Novosibirskas-Kras- 
nogorskas ir toliau Enisie- 
jaus upe žemyn. Lakūnas 
aplankys Igarką — naujai 
steigiamą uostą, ir industri
jos centrą, kuris randasi 300 
kilometrų už atšiaurės skri
tulio, prie vieno iš Enisie- 
jaus intakų. Šiuo metu Igar- 
koje gyvena per 3,000 dar
bininkų, dirbančių daugiau
sia lentpiuvėse. Per 6-7 mė
nesius Igarka atskilta nuo 
pasaulio, ryšiai su ja tada 
palaikomi tik orlaiviais. To
liau lakūnas aplankys eilę 
kailių verslo kolonijų ir fak
torijų Ledinuotojo vande
nyno pakraščiuose. Šią žie
mą pirmą kartą bus pada
rytas bandvmas kailiu tran- 
sporto orlaiviais.

Iš Igarkos Čushnovskis 
skris i Diksono salą ir, jei 
leis meteorologinės sąlygos, 
i Kamenevo salą (Šiaurės 
Žemėje).

Žymesni Šių Dienų {vykiai Ir Žmonės

M K ■' B?
’ ?■>.. •>i i ®

ba dabar rūpinasi šitą mo
terų perteklių kaip nors su
reguliuoti.

400 AUKSO JIEŠKOTOJU 
GALI MIRTI BADU.
Kanadoj pasklydo gan

das, kad Albertas kalnuose 
galima esą rasti aukso, ku
ris voliojasi paviršium. Tuo- 
jaus prasidėjo žmonių bėgi
mas i tuos kalnus jieškoti 
geltono metalo. Jų susirin
ko tenai jau apie 400. Auk
so kol kas da niekas nerado,! 
ir policija bijosi, kad jų ne-, 
užkluptų tenai sniego pu-j 
gos. Tuomet jie negalėtų at-i 
gal sugrįžti ir visi turėtų 
mirti badu.

Šis paveikslas parodo 3 atskirus dalykus. Viršutinė jo dalis parodo VVashingtono “poniu 
kliubą. kuris siuva nukentėjusiems nuo sausros farmeriams drapanas. Dalis No. 2 parodo tą 
lenktynių automobilių, kuriuo anglų kapitonas Malcolm Cambell lenktynėse ties Daytona 
Beach (Floridoj) pasiekė 245 mylių greitumo į valandą. No. 3 parodo vyriaus} Amerikos lai
vyno admirolą Chase’ą, kuris dabar vadovavo jūrių manevrus Panamos vandenyse.

MIRĘ LIETUVIAI.
Šiomis dienomis Ameri-

JAUNIAUSIAS KELEIVIS koj mirė šie lietuviai: 
Antanas Rindzevičius,

■ 40 metų vyras, mirė vasario 
į 17 d. Worcesterio miesto li
goninėj. Rindzevičius buvo 
svečiuose ir eidamas namo 
'ant laiptų krito ir nusirito 
žemyn. Čia jis išgulėjo 3 va
landas; paskui buvo rastas 
ir nugabentas ligoninėn, kur 
ir mirė.

į Antanas Kamauskas-Kro- 
mas, ilgai sirgęs, vasario 17 
mirė Mahanoy’uj. Amerikoj 
išgyveno apie 50 metų.

Į Antanas Bernotas, 35 me
tų amžiaus vyras, mirė va
sario 18, Chicagoje, III. Pa

dėjo iš Tauragės apskričio, 
į Šilalės valsčiaus, Šarkių kai- 
Įmo. Amerikoje išgyveno 18

į LIETUVĄ

DETROIT, MICH.
Draugai Darbininkai!
v f J ir tekių metų. Priežastis, pas mus1N.OVO 7 d. >uoatoje, nuo n^ra augusių merginų, nė našlių lie- 

7 vakare bus LSS. 116 kuo- tuvių tarpe,'todėl uaškau iš toliau, 
pes susirinkimas, pas drau- Box 568J; G- K p Benid> 

igą A. Strazdą, 7445 Prairie------------------------------------
Avp antrai hlnka< nuo W Pajieškau apsivedunui moteries beI1UU VV. valjęų. vipnanl nuobodu gyvent, tunu 
Warren st. Visi, kurie pri- namus, biznį, linksmo budo. (10) 

l-T'n MR. GEO. NEIGHORgulėjote pi iC socialistų kuo-; Qen Deijveryf Toledo, Ohio. 
dos ir abelnai visi darbinin------------------------------
kni kurip nrinažv<stat d?r- P«iešk»u draugės apsivedimui, kai, kūne purMZtMdl uai aus,,jsios mcnrinos arba ir n 
bininkų __ ...______ ___ --
gumą. ' būtinai dalyvaukite H^rlžia^n 
šiame susirinkime.

Organizatoriai:
A. Strazdas,
F. Lavinskas.

! Juozas Pranckevičiukas, _ _
2 1 metų amžiaus vaikas,' metų.

_ ' i K. Kudaba, mirė county 
iškeliavo Švedų Amerikos ligoninėj, Roselande, III. 
Linijos motoriniu laivu var- Paėjo iš Vilniaus krašto, 
du “Gripsholm” į Lietuvą. Švenčionių apskričio, Tve- 
Visu keliu iki Klaipėdos jis rėčiaus valsčiaus, Pečurkos 
bus prižiūrimas vienos lai- (kaimo. Amerikoj išgyveno 
vo “Gripsholmo” slaugės apie 20 metų.
(nurse). Klaipėdos uoste 
pasitiks tėvas.

AR GALI MOTINA LAI- _ ....... „.......... ?
KYT VAIKUS PRIRIŠ- kuris 23 vasario vienas pats, 

TUS? - ‘ ■-
Royal Oak miestely, Mi

ch igano valstijoj, viena naš
lė išeidama dirbti pririšda
vo prie lovos du savo mažu 
vaiku. Kaimynai apskundė 
ją policijai ir policija vai
kus iš jos atėmė.Dabar spau
da svarsto klausimą, ar mo
tina turi teisę išeidama iš 
namų pririšti savo vaikus, 
ar ne. Visokie “doros 
gai” sako, kad neturi, 
motina aiškina, kad ji pri
rišdavo juos dėlto, kad vie
ną syki parėjus iš darbo ra
do virtuvėj atsuktą gazą 
pečiuje ir daug netruko, 
kad vaikai butų užtroškę.

Scandinavian-American Li
nija Nupigino Laivakortes 

Be? ’ Klaipėdą $31.00.
.v i Nuo kovo 1 d. trečia klasė į Klai

pėdą ir atgal, kainuos tik $150. Bet 
tokia kaina bus tik bėgyje dviejų mė
nesių, t. y. per Kovą ir Balandį, o po 
tam, greičiausia bus senovinė kaina. 
Nusipirkus dabar laivakortę, bus ge
ros pargrįžti per du metus.

■. Jenas Razmus, vasaric
20 nusišovė Chicagoje. Tu- 

irėjo apie 50 metų amžiaus. 
• Laikė krautuvę ir turėje 

nuosavus namus. Palike 
žmoną ir 15 metų dukterį.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Sausio 25 d. sukakus 41 me
tų. mirė MAGDELENA BAL
TRUŠAITIENĖ. Velionė turėjo 
dvi operacijas ir nuo to 
Buvo rimta, laisvų pažiūrų mo
teris. susipratusi darbininkė ir 
mylėjo skaityt laikraščius. Pa
liko nubudime savo draugą Juo
zą, ir sūnų 17 metų ir dukterį 
Izabelą 10 metų. Velionė atva
žiavo Į Ameriką 1909 m. pas 

. broli Petrą Kazakevičią, paėjo iš 
z,. . 'Daukšių kaimo. Mariampolės

< . . . apskr. Velione turėjo daug drau-
aP‘e Pra- - - 

žus būrelis žmonių ir apie 50 
Senam Petrui.—Jūsų lai- automobilių. Išlydint Į kapus ir 

šką gavom po to, kaip ko- ant kapo dr-gas Aug. Levulis 
iš Londono sako, respondencija buvo jau Įdė- pasakė atsisveikinimo prakal- 

į bą. Lai būna jai amžina atmin
tis. ELIONĖS DRAUGAS.

DIKTATŪRŲ KRAŠTUO
SE TURTAS PARDUODA

MAS IŠ VARŽYTINIŲ. |
Varšuvos tautinių demo

kratų “ABC” v--------, . , . . ... . ...
teismo vykdomieji organai kinimo laiškų jau netalpi- 
visam krašte kasdien apra- nam. 
šo po 30,000 ūkių už nemo-' 
kėjimą valstybinių mokes
čių.

SMARKUS ŠALČIAI IR 
PŪGOS EUROPOJ.

žinios i 
kad vakarų Europoj, kur ta. 
žiema visuomet būdavo 
švelni, dabar siaučia didelės 
sniego pūgos ir aštrus šal
čiai. Šiaurės Ispanija esanti 
užversta sniegu. Šiaurės 
Italijoj tas pats. Kenčia nuo 
šalčių net Turkija.

SUDEGĖ DIDELĖ 
LENTPIUVĖ.

Victoria, B. C. — Pereitą 
sąvaitę ugnis čia sunaikino 
didelę Cameron Lumber 
kompanijos dirbtuvę, kur 
dirbo nemaža ir Kanados 
lietuvių. Nuostoliai siekia 
$250,000.

Mm. Dromskiui. —Ačiū
praneša, kad už gražius linkėjimus. Svei-

I
Tam, kuriam toks darbas 

nepatinka. — Jūsų žinios 
nedėsim, nes nepasirašėt 
tikro vardo ir pavardės. An
tras dalykas, neverta paša
liniams kištis i vyro ir pa
čios gyvenimą.

Geram Jono pažįstamam 
Strokiui. — Apie intymius 
šeimynos reikalus rašyti ne
verta. Nedėsime.

M. Petkui. — Apie Broo- 
klyno advokatus buvo jau 
rašyta ir to, mums regis, už
tenka.
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Pavojus!
GREITAI 

SUSTABDYKITE 
GERKLĖS 

SKAUDĖJIMĄ

Geras daiktas kad šiandie 
skalbsi. Mary, aš užsivil- 
kau paskutinius švarius 

marškinius ši ryt

primena man — Iš
bandyt naują skalbiamą 
muilą. Saku kad jis su

taupo trinimą

PIETUMIS
Heilo. Mary! 
prūsini? Gal 

pavargai!

Nė biskj! Naujas muilas— 
Rinso—taupo visą sunkųjį 

darbą ir drabužiai būna 
daug baltesni, taipgi

BALČIAU
,šmir

TE1S AS « s*'“1“*-“į Rinso
išskalbia

Pasidžiaok J1 , 
Gauk Dilųjį

-be-darbo

atro<Io

Kinso pa^et^lebįtinas
taiP1ri-"Jls LŪS—

1 III Ui, SU“ 
e — —a arlisi ir nsslcs

Vienybės reikalin- kad ir su vienu ar dviem vaikais. 
_. Aš esu 52 metų, tu

riu gražią farmą, 40 akerių žemės, 
žemė gera, gražioj vietoj, labai gra
žus sodas, netoli didelio miesto. Su 
pirmu laišku prašau prisiųst savo pa
veikslą ir paaiškinimą. Arčiau susi
pažinsime per laišką. (10)

GEORGE DEBEIKIS 
R. F. D. 1, Bainbridge, Ohio.

North Gennan Lloyd
Taipgi atpigino laivakortes.

Šiame numeryje kompanija paskel
bė, kad su kovo l d., nupigina laiva
kortes į Klaipėdą ir atgal. Toks r.u- 
piginimas bus tik iki balandžio 30 d.

Pajieškau pusbrolio VI Lukošiaus, 
jisai yra kilęs iš Labardžių kaimo, 
vaitinėnų parapijos, Tauragės apsk. 
<iek a’gal gyveno 6628 So. Wood st., 
Tiicago, III. Prašau atsišaukti arba 
turie žino kur jis randasi, malonėkit 
aranešti. ANT. TURKUS. (10) 
?. O. Box 597, Weston, Ont, Canada.

Esu Amerikoje augęs lietuvis vai
kinas. norėčiau pradėt gražų šeimy
nos gyvenimą, todėl norėčiau susipa
žint su pavyzdingų tėvų mergele tarp 
17 ir 20 metų. Prašyčiau susipažinti 
per laišką ir prisiųst paveikslą. Pa
veikslus grąžinsiu. J. A. C®r. (11) 

66 Gerry st., Brooklyn, N. Y.

•Jieškau apsivedimui vaikino ar na
šlio, pasiturinčio, nuo 35 iki 45 metų 
amžiaus. Aš esu 32 metų Su pirmu 
laišku prašau prisiųsti savo paveiks
lą, ant pareikalavimo sugrąžinsiu. J 
rimtą laišką atsakvsiu kiekvienam.

ANKA JASUL (11)
P. O. Box 1576, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
■tarpe 30—40 metų; aš esu vaikinas, 
' pusamžis, blaivus ir gero budo, turiu 
Į gerą amatą. Mergina kuri norėtų ar- 

ir Juo-, ėįau susipažinti su manim, prašau 
Darsūniškiu parap., susirašyt. A. SMILGA

2849 W. Pershing Rd, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės be vaikų, aš esu našlys, tu
riu vieną vaiką, bet nemažas. Mergi
na ar našlė malonės susirašyt. Kuri 
turėtų pinigų ir norėtų važiuoti į 
Lietuvą, aš pabudavojau Lietuvoje 
gražų namą miestelyje, ant upės 
kranto, labai gražioj vietoj, F W B 

1427, So 49-th et.. Cicero, III.

MATUSEVIČIA Andrius
.as, paeina iš P 
dargu kaimo, Trakų apskr. Andrius 
924 m. gyveno Washington. I). C. 
’rašau atsisaukt, arba kurie žino 
ur jie gyvena, malonėkit pranešt; ' 
uriu svarbų reikalą. Aš paeinu iš' 
larsuniškių. J. VAINIKAS (10) • 
J. S. Hotel, Bingham Canyon, Utah. j

Holyoke, Mass. — X asa- 
rio 13 dieną čia ritosi lietu- 
sis stipruolis J. Gansonas su 
kanadiečiu Eugene Ledaux. 
Savo priešą Gansonas pa
guldė į 27 minutes ir 11 se
kundžių. D.
PARSIDUODA I’LAYER PIANAS 
Suolas ir Roliai Mano darbą suma
žino dvi dienas į sąvaitę ir turi kai- 
kurias bilas užmokėt, todėl turiu 
parduot mano player pianą. Aš pri
imčiau $150 cash, arba jei gaučiau 
gerus paliudymus atiduočiau ant iš
mokėjimo. Aš pirkdama užmokėjau 
už tą pianą $675. Kurie interesuoja- 
tės, prašau rašyt: L. C. T-, 27 Union 
st., Suite 12, Lynn, Mass., nes dabar 
aš gyvenu pas mano motiną.

PARSIIUODA BUČERNĖ
Gali pirkt su Namu ar be namo. 

Yra visi įtaisymai, šaldytuvas ir ma
šinerija. Biznis geras, apgyventa 
apielinkė visokių tautų. Klaust per 
telefoną: Hyde Park 2433-W.

BARGENAS
25 gražus laiškai, 6 atvirutės dėl 

Velykų, 2 magiškos štukos vertės 
dolerio, 1 numeris žurnalo “Tiesa” 
pamatymui, viskas už $1.00. Rašyk 
tuo jaus. (10)

TIESA PUBLISHING CO.
244 N. 12-th st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau tėvo Zigmo Guduko, jis 
adinasi James Gooduck, girdėjau 
;yvena Lynn, Mass Kas žino kur jis 
andas, prašau pranešti, busiu labai 
lėkingas, arba pats malohės 
aukti. Turiu svarbu reikalą.

ALFRED GOODUCK 
17432 Mitchell avė., Detroit, Mich.

Aš, Bronislava Damasevičienė, pa- 
:eškau savo vyro Jono Damasevičio 
6 metų kaip nežinau kur jis yra. 
Jas apie jį žino ar jis gyvas ar mi- 
•ęs, prašau pranešti, busiu dideliai 
tėkinga. (10)
BRONISLAVA DAMASEVIČIENĖ 
1917 So. Front st., Philadelphia, Pa.

SOFIA BUTKIUTĖ-Mockienė, na- 
ieškau savo pusseserių Onos ir Eiz- 
rietos Bagočaičių ir Kazimiero Ba
lčiaus. Iš Lietuvos jie paeina iš Luo- 
:ės parapijos, Telšių apskričio. At- 
ažiavo į Pittsburgh, Pa. Turiu svar- 
ų reikalą, prašau atsišaukti, arba 
urie žir.o kur jie randas, malonė- 
:ite pranešti. (11)

SOFIA BUTKIUTĖ-MOCKUS 
101 Jackson st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Vinco Varnaičio, jisai 
airmiau gyveno 12 John street, Wa- 
erbury, Conn , dabar nežinau kur jis 
•andas Turiu svarbų reikalą. Pra
šau mielas brolau atsišauk, arba ku
rie žinot kur jis randas, malonėkite 
pranešti. (10)

ONA KLEVINSKIENĖ 
1104 Hamilton avė..

Grand Rapids. Mich.

Pajieškau Marės Misevičiutės, 
apie 40 metų amžiaus, sesers duk
ters. gimusi Menciškėj, Kapčiamies
čio valse.. Seinų apskr. Apie 25 me-ai 
kaip ji išvažiavo su vaikinu į Ameri
ką, bet jie kur ten pasimetė Kas 
apie juos žino, prašau pranešti ir jei
gu reikalaus už tai atlyginsiu, arba 
pats lai atsišaukia. Aš ją palikau 9 
metų amžiaus. Rašyt šiuo adresu:

Motiejus Dumbliauskas (11)
R r. D. 4, Box 53, Danbury, Conn.

KANARKOS PARSIDUODA
Geros veislės ir gerai čiulba Kaina 

pigi. Kreipkitės arba rašykit šiuo 
adresu: (13>

JONAS SAVULIOMS
l Pleasant Terr.. Lawrence, Mass.

GYDUOLES
Tikrai išgydo Reumatizmą. Taipgi 

turiu gerų gyduolių nuo šalčio, pras
tų vidurių ir galvos skaudėjimo. Už
laikau Trejas-Devynerias iš Palan
gos, 3 didumų už 75c., $1.59 ir $3.00 
Pristatau teisingai, be pinigų nesiun
čia M. KLIMAITIS (-)

3019 Glendale avė., Pittsburgh, Pa.

JONAS GIRDŽIUS 
KONTRAKTORIUS

Taisau Senus, Statau Naujus 
NAMUS IR GARADžIUS

Sutaisau Vandens Dūdas, Atskiriu 
Gezo miterius, jei kurie nori perskirt 
dėl 2 šeimynų ar daugiau.

Pentinu, Gražinu Fliorus, padarau 
iš senų fliorų naujus. Popieriuoju, 
Dedu Stogus, abelnai dirbu viską, kas 
prie Namų yra reikalinga

Kaina pigiausia. Patarimų tuose 
reikaluose duodu Dykai Kuriems rei
kia ką nors sutaisyt, klauskite patari
mo ir kainos pas jūsų kontraktorių.

JONAS GIRDŽIUS
22 KIRKPATRICK STRECT, 

PITTSBURGH. PA.
Telefonas: Grant 1958-J.

GERAS! Patarnavimas Nuoširdus!
Mes parduodame naujausios mados visus Muzikos Inst
rumentus, pradėjus nuo RADIO iki REKORDŲ (Cash 
or Credit). Pataisom, sutuninam ir prisiunčiam į namus

Jonas B. Ambrozaitis (12)
560 GRAND ST., BROOKLYN. N. Y.

Vienintelis muzikos žurnalas su gaidomis prie lengvų liaudies dai
nelių. Išeina kas mėnesį 24 puslapių didumo.. Visados Marguty ra
site daug juokų, pasakų, “pilvozopijų,” "kvailozofijų,” “džiazo,” 
“kritikologijos,” “teatrologijos’’ ir visokių raštų iš Vanagaičio lai
mingų ir nelaimingų gyvenimo atsitikimų.

Vaikučiams, kurie pianą groja ir dainuoja. Margutis yra tinka
miausias draugas. Per metus laiko jie surenka puikų dainų ir mu
zikos rinkinį.

Me’ams kainuoja $1.50 (Pusantro dolerio). Užsirašant 3 metams 
$4.00. o penkiems metams, tik Penki Doleriai.

Margutis duoda dovanų "Juokų Kalendorių 1931 m.” su dainomis, 
juokais, burtais, sapnais ir daugybe adresų biznierių, visų Amerikos 
Lietuvių Daktarų sąrašu, Margučio Knygyno katalogą iš kurio ga
lėsite nusipirkti knygų ir muzikos labai pigiai ir įvairių skaitymų— 
juokų. Kalendorius 100 pusi, didumo. Pinigus siųskite šiuo adresu: 
MARGUTIS 2437 W. 69-th Street, Chicago, I1L

P. S Margutis išleido daktarišką knygą “NAMŲ DAKTARAS” 
kurioje telpa daug receptų ir nurodymai kaip gydytis be daktaro pa
galbos. Lietuvių kalboj pirma tokia knyga. Ją parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Kaina apdaruose $2 00. Kas užsirašys metams Margutį, tas 
gaus tą knygą už $1.50. Reikalaukite iš Margučio.
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Amerika Siunčia Savo Sidabrą Anglijon
_____  '______ ._____ No. 10. Kovo 4 d., 1931 m.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

Lengvas Bodu Iššokti AagUškaL 
Lankius reikalingiausių žodžių ir 

I pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvienas 
gali greitai išmokt kalbėt angliškai. 
Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čie- 
ii sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
Krautuvė n, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas kriaučių, ir tt. Su fonetiškų 
ištarimu ir gramatika. Antra padidin
ta ir pagerinta laida. Sutaisė St. 
Micheisonas. Pusi. 95....................... 35c.

IĮ
Nuo to laiko, kai pakilo,dabar draugai sėdi nieko 

komunistinė influenca ir vi- neveikdami. Pabuskit, drau- 
sam pasauly suardė darai-'g^jj Pennsvlvanijos didžio- 
ninku klasės vienybę, pra- įjos kolonijos visai nieko 
bego jau suvirs desetkas ... . . .. .
metu. Tais laikais buvo su- : J05 tarei atsldave
ardyta LSS., užgrobtas jos;komunistiškai Lenino galy- 
turtas ir spaustuvė. Kaip,bei, kad juos kamanduotų 
matom, dešimtmetis prabė-ipagai komunistišką dikta- 
go labai greitai. Per tą lai-. turą. Draugai, jus tokis at- 
ką, kiek galėdami mes sten-j sidavimas ir snaudulys nie- 
gėmės išlaikyti LSS. Deja, i ko nežada darbininkų kla- 
musų veikimas iki šiol buvo’sei. Baltimorėj randasi gerų 
labai mažas ir vietomis tik- Į draugų kuopelė, tik pasku- 
rai apsnūdęs. Net Brooklv- į tintuoju laiku jie laukia, 
nas, N. Y., kur musų draugų!kad kiti pradėtų dirbti: tad 
randasi gana skaitlingas bu-1 nėra abejonės, kad ir jie 
rys, per apsileidimą visas i stos prie darbo, 
organizacijos darbas likvi-į Liutkų Kazys,
duotas, o draugai dirba ne-; 
savo idėjos darbą, kur tai 
svetimose organizacijose.

Daugelis iš mus pasineria 
siauroje fratemaliŠkai-tau- 
tiškoje SLA. politikoje. Čia 
daugelis mus draugų paau
koja laiką ir energiją. Nie
ko tame nebūtų blogo, kad 
mes veikiame fratemaliz- 
mo ir kultūros dirvoje: bet 
kuomet mes pereinam su 
visu savo darbu vien tik 
prie tokių organizacijų, 
kaip kad SLA., tai mus idė
jos politiškas darbas lieka 
užpakalyje arba ir visai 
tampa 
musų 
džiui, 
giaus rūpinasi SLA. reika
lais, negu LSS., o prie kal
bamo laikraščio kaip tik ir 
stovi musų geriausi draugai. 
Man rodos, kad jie turėtų 
daugiaus kreipti dėmesio i 
LSS. ir Į bendrą S. V. socia
listini veikimą, negu Į SLA. 
reikalus.

Dar visai nesenai mes tu
rėjom laimę paminėt ir ap- 
vaikščiot LSS. 25 metų ju- 
biiėjaus sukaktuves. Aš sa
kyčiau, draugai, kad per ši
tas, taip svarbias 25 metų 
sukaktuves, turi būt pasta
tytas paminklas, t. y. atgai
vinta musų Sąjunga. Musų 
Pildomasis Komitetas turė
tų tuojaus griebtis darbo ir. 
kur tik galima, 
LSS. kuopas.

Draugai, kurie 
dirbo kitose organizacijose, 
turi neužmiršti, kad LSS.' 
reikalauja jų darbo ir sau-; 
kia prie statymo nemirtinoj 
Sąjungos paminklo.

Chicagos LSS. Centrali-i 
nė kuopa drauge su Pildo-; 
muoju Komitetu sumanė su-i 
šaukti kovo mėnesi apielin
kės miestelių konferenciją. ’ 
Kiek matyti iš “Naujienų.’'Į 
tam sumanymui daugelis i 
pritaria ir žada dalyvauti, j 
Iki šiol pritarimo matėsi iš! 
sekančių miestų: Detroito.! 
Grand Rapids, Kenosha, I 
Milvvaukee. Springfieldo ir, 
Clevelando. Reikia manyti,1 
kad apart minėtų da at-l 
silieps iš daugelio vietų, no
rinčių dalyvauti konferen
cijoje.

Vakariečių judėjimas rei-j 
kia tik pasveikint ir palin- 
kėt, kad jiems atbudavoji-Į 
mo darbas pavyktų kuo sek- į 
mingiausia. Bet tuo pačiu! 
klausimu aš kreipiuos ir Į Į 
rytų frontą, kuris yra dau-į 
giaus apsnūdęs, negu vaka- j 
rų frontas. Tiesa, Mass. vai-1 
stijoje judėjimas yra ir ten) 
randasi keletas geru LSS.) 
kuopų, vienok tenai randasi! 
daug žymių lietuviškų ko
lonijų, kur kuopų nėra, tai
gi būtinai reikia jas atsteig- 
ti. Conn. valstijoj musų Są
jungos dalykai stovi pras
tai, ir čion mus draugams 
reikia pasidarbuoti, kad 
nors keliose vietose atgai
vinus kuopas. New Yorko 
valstijoje dalykai irgi labai 
prasti. Tiesiog sarmata, kad 
tokios didelės lietuvių kolo
nijos, kur savo laiku buvo 
skaitlingos LSS.

padėtas i sali. Net 
laikraščiai, pavyz- 
“Naujienos,” dau-

atsteigti

iki šiol

kuopos.

šiomis dienomis iš New Yorko uosto Amerika išsiuntė laivu “Brernen” C5 tonus sidabro 
Londonan, šito metalo vertė apskaitėma $4,784.000.

TRUPUTIS POLITIKOS. ! N ETA II’ JAU

BOLŠEVIKŲ LEKSIKONUI 
MEDŽIAGA.

Musų lietuviški bolševikai 
"plenti” turi tokių žodžių, ku
riuos literatūroj paprastai vadi
na “perlais.” Kad praturtinti tą 
bolševikų “perlyną,” aš surin
kau visus Lietuvos piemenų 
“perlus” ir teikiu juos aukščiau
siam “i 
kai ir ] 
kulni, < 
rija, 
čia u, 
koja, 
liau, 
mukute. dusuluke, vėdary, 
snargliau, utėliau. blusiau, tau- 
be. kupruke. laumė, neužauga,, 
ragana, pienburni, znaeky, ku- 
bizali. — Su pagarba, jūsų 

Cimbalas.

tavoriščiui” L. P. Rusei- 
kitiems. štai jie: Blėta- 
smalabambi, gaidžio ata- 
zuikio pasturgali, svola- 
bezmėna. rupužė, ožkos 
šėtone, skruzdėlių kara- 

zliduke. vieversy, knyve,' 
dusuluke, vėdarv, __ ... ,

I

Voldemaras! Voldemaras 
Mes tik ir girdėjom. 
O dabar tą “didi arą” 
Archyvan padėjom...

Tas archyvas—Plateliuose— 
Gana gražus dvaras.
Tenai
Lošia

•‘bridžą.” išsijuosęs. 
Voldemaras...

Kas nežino, visai mažo 
Ūgio Voldemaras,
Bet užtat jis aukšto stažo 
Ir visus jis barė...

Ir dabar dar nepamiršo
Musų Voldemaro.
Nes Genevoj. vis Įniršę.
Vieni kitus bara..

Su lenkais, dievaž vyručiai. 
Butum susitarę.
Jeigu butų laikęs “drūčiai”
Mumis Voldemaras...

Vieno gaila, kad jis soties 
Niekad neturėjo: 
Didesniu ponu jis stoti 
Visados norėjo...

BLOGA. KAIP 
IŠRODO.

Kaiminka. — širdele, aš gir- 
‘ dėjau, kad Petras Grašiagauda 
i nori su tavim ženytis. Nebūk 
i durna, neik už jo, ba jis tavęs 
i nemyli; jis nori tik gauti tavo 
į pinigus, kad galėtų savo skolas 
Į apsimokėti.

Sužiedotinė.—Be re ikalo 
‘ ne gąsdini. Jis savo skolų 
i kad nemoka.

ma- J
nie-1

Todėl vargšas Plateliuose
Dabar lošia “bridžą”...
Dar gerai, kad ne Vemiuose—
Ten. kur visus kišo...

Ant. Sk-is.

VARGŠĖ DARATĖLĖ.

Vytauto garbingi metai, 
laimės nenešė Daratai.
Penkis kartus ji mylėjo, 
bet nekart neištekėjo.
Toks dalykas musų kaime, 
jau paženklina nelaimę. 
Naktimis sapnai visokie, 
Daratvtė baisiai strioke... 
Kiek čia buvo jaunikaičių, 
ištekėjo kiek mergaičių!
Kiek čia buvo triukšmo, šumo. 
kas vestuvių per gražumas. 
Smutkai graužia Daratytę. 
kad veideliai jau apvytę. 
Ką čia darius, ką pradėjus, 
kaip gyvent neištekėjus...
Kas čia dedas, kas čia yra, 
kad nesiunčia Dievas vyro?

“Jaunystės Karštis.” Vienaveiksmė 
komedija-farsas. Parašė K. S. Kar- 

povičius, ir Susižiedavimas Pagal Su- 
cartiea. N. V. Koneckio dialogas, vertė 
Špyžas. Labai užimanti, meiliška ko
medija ir perstatymai tinkamas 
dialogas, So. Bcston, 1916 m..........10c.

. “O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. — 
Į Vieno akto farsas, labai juokinga* 
'< ir geras perstatymui. Kaina .... loc

: Piršlys Scvadžiotojas, Vieno Veiksnio 
j Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga- 
! na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
j moters ir 5 vyrai.

Knnigo Meilė, Vieno valksmo Komedi
ja. Parašė Ben. Rumšas. Juokingas 

veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 2 mo
ters. Abu veikalėliai vienoje kny
gutėje. Kaina................................ 25e.

NihitiMa*. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstatų nužudymą caro 

Aleksandro II. Labui puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61.................25e.
švento Antano Stebckiae. Dviejų vei- , 

kimų komedija. Perstatymui reikia ‘
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, ki
šimas užima apie 2 valandas..........25c.:

- » 
Žingsnis Prie Šviesos. Vieno akto vaiz- i

I <............................_ *’ ”
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass., 
1914 m., pusi. 23.................  10c.
“Salomėja,” arba kaip buvo nukirst* ' Drūtuose audeklo apdaruose ..

Kodėl Aš Netikiu i Dievą? — Arba 
Tikėjimo Krinika. Kiekvienas geras 

1 katalikas ir iaisvamanis pnvaio 
j ’.o AArelrftitvti. 64 DUSI. •••••••• 2vC.

I į

IR VAGIUI VARGAS.
Susimąstęs vagis vienas sau 

kalba: “Paraliai žino, kaip čia 
ant šio svieto gyventi. Nevagi, 
tai pagauna ir kiša i džėlą. Sa
ko, tu nieko neveiki. Jeigu kur 
atpiėši spyną ir kelis dolerius 
uždirbi, tai vėl sugauna 
džėlą kiša. Sako, tu lengvai 
bi. Na. ir kaip gyventi 
svieto?”

į

ir Į 
dir- 
ant

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

SU PINIGAIS KALĖJIMAN
NEISI.

Kaltinamasis.—Aš žinau, kad >
jie turi daug kreivų liudininkų 
prieš mane. Bet aš esu nekaltas. 
Prie to, aš turiu $50.000 apsigv- ( 
nimui.

Gaudagrašius.—Aš, kaipo ta
vo advokatas, galiu tau gvaran- 
tuoti, kad su tiek pinigu kalėji- 61-S Main s i . . J * ’ 11 man tu neisi. i

T

Ir teisybė, su tais pinigais jis 
kalėjiman neatsisėdo. Kai ji už
darė belangėm jis neturėjo jau 
nei cento.

ai lenta advokate,
prašau mano bylą dėl persisky
rimo panaikinti. .Aš jau nuta
riau nuo savo žmonos nesiskirti.

Advokatas. — Reiškia, jau 
susitaikėt ?

Klientas.—Nesusitaikėm, bet 
.ii dabar i mane visai nešneka, 
o aš nežinau, ar galėčiau kitą 
tokią gauti.

KUNIGO NESUPRATO.
Davęs šliubą kunigas jauna

vedžiams sako: “Dabar tarpe 
jus turi būt meilė, sutikimas, 
harmonija.”

Jaunoji, nesupratus apie ką 
kalba eina, sako: “Kunigėli! 
■Jau musų Garmonija bėgioja; 
jau trijų metukų.” J. M.

44

f
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žemė ir Žmogne. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, Kaip 

žmogus gyveno žiloje senovėje, Kai? 
jis kovojo su gamta ir kaip civiLzavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasią 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal h. Keb
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m-> pusi. 63. "C.

Paparčio Žiedas ir keturios kito# 
apysakos: (1) Neužsitikratis Vyra*k 

i (2) žydinti Giria; (3) Klaida; <4) Ką- 
• rėkta. Jose nurodoma kaip žmones 
Į paikai tiki į visokius prietarus, 
! burtus ir tt

Lieuvia Šeimynų Istorija Juškevičiaus 
Dainose. Jei nori žinoti, kaip seno

vėj lietuviai gyveno, tai perskaityt ši
tą knygą. Iš jos dasižinosi, kad v y■'ai 

—---------------, .... - r, --•turėjo daug pačių, o žmonos po kelis
delis ir monologas Našlaite. Parose a r abaį užįmanti ir pamokinanti 
c r c., knyga Su paveikslais. Parašė Z.

................

I I

šv. Jonui galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rasti 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti ...............................  25c

Džiau Bambos SpyčiaL — I*
fones. Daugiau juokų, negu Ameri 

koi munšaino. Šioje knygoje te*pa Ke 
72 “Džian Bambos spyčiai, ’ eiles, pa 
-ika’bėjimai. humoristiški straipsniu 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 12S pusi....................    ***

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ ‘ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA 1931 METAMS

WAUKEGAN, ILL.
W. Gabrys, pirmininkas,

739 McAlester avė, Waukegan,
J. Mačiulis, vice-pirm Įninkąs,

900 Prescott st, tVaukegan, III. 
B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,

818 — 10-th st, tVaukegan, III. 
Suse Gabriutė, turtų raštininkas,

730 ?>IcAlester avė, Waukegan, III.
K. Vaitekuras, kasierius,

726 — 8-th st, Waukegan, III.
Kasos globėjai: 

.J. Petraitis,
907 So. Jackson st, Waukegan, III. 

Pranas Rastis,
838 Prescott st, Waukegan, III.

Knygiai:
K. Dambrauskas,

118—10-th st. No. Chicago, III, 
Simonas Gentaras,

820 So. Victoria st, Waukegan, III. 
Maršalai:

J. Stoškus,
703 Leno* avenue, Waukegan, III. 

R. Geniotis,
914 So. Victoria st, Waukegan, III.
Draugijos susirinkimai būna kas 

paskutini ketvergų kožno mėnesio, 
7:30 vakare, Liuosybės Svetainėje, 
8 S. Adams st, Waukegan, III.

iii.

Vartok ant bile Patrūkimo, seno ar 
naujo, Didelio ar Mažo ir Jus busite 
ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams 

Pa rankamą.
Gaukit Dykai Ištyrimui

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris tur tuojaus rašyt pas W. S. Rice, 

it, Adams, N. Y. išban
dymui dykai jo puikios metodos. Tik 
uždėk ant patrukusios vietos ir žaiz
da užgis ir jums bus greitai pagalba. 
Nepamiršk pareikalaut dykai išban
dymui to gero Prietaiso. Kam nešiot 
visą amžių pritaikytąją. Kam rizi- 
kuot kad. prisimestų gar.grrna nuo 
mažo patrūkimo, kuris tukstancius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vy
rų ir moterų kasdien nepaiso patrū
kimo vien dėlto, kad neskauda ir gali 
vaikščiot. Išbandyk tuojaus dykai, 
nes tai yra stebėtinas daiktas gydy
mui patrūkimo. Rašykite tuojaus 
W. S. Rice. Ine, 61-S Main Street, 
Adams, N. Y.

’-i'.. -- . t- • * ;

A^'ITALIAN^įV

rCORDIONO
FREE
Cc.talcįj/\

i
>

Visokios rūšies ir 
styliaus rankų dar 
bo Akordionai, ge
riausios medegos 
ir žemiausia 
na. Kožnas 
Akordionas 
garantuotas 
daug metų.

kai
mus 
yra 

dėlei 
Mes 

padarome bile specialus mados Akor- 
dioną ant užsakymo, ir specializuo
jant taisyme.

DYKAI AKORDIONO LEKCIJAS 
pirkėjams duoda profes. Rosanova. 
Reikalaukit Dovanai mus vėliausio 
iliustruoto kataliogo ir jus nusistebė- 
sit kaip didei nupigintos kainos. Ra- 
švkit šiandien:

ITAL1AN ACCORDION CO.
323 W. Polk st„ Dept. 28, 

CHICAGO, ILL.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

Prastas miegas ir
nusilpę nervai

Žmonėms, kurie turi silpnus, pa
krikusius nervus, negali rasti gero 
nakties poilsio ir atsikelia rytais pa- 
vargę ir nusikamavę, pastebėtiną pa- 
gelbą suteiks Nuga-Tone. ši puiki 
gyduolė suramina ir sustiprina ner
vus, stimuliuoja organus ir funkcijas 
ir suteikia poilsingą, atgaivinantį 
miegą.

Niekas negali prilyginti Nuga- 
Tone išvalymui kūno nuo ligas gini- j 
dančių nešvarumų, ar nugalėjimui 
konsti pači jos. Jis pagamina užtekti
nai riebaus, sveiko kraujo, suteikia į 
jums geresnį apetitą, pagerina virš- i 
kinimą, nugali gasus ar išnutima ' 
pilve ar viduriuose ir prideda sveikų i 
raumenų suliesusiems kūnams.

Senyvi žmones, ar tie. kurie jau- I 
čiasi seni ir nusilpnėję, bus maloniai 
nustebinti kaip daug jaunesni ir 
energiškesni jie pasijaus paėmę 
Tuga Tone nors tik kelias dienas. 
Nuga-Tone yra pardavinėjamas visų 
vaistų pardavėjų. Jeigu jūsų parda
vėjas neturi jų stake, paprašykit jj 
užsakyti jų dvi jus iš savo džiaberio. *

i

f

SIELOS BALSAI
Papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslu, 

'223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkam? 
dekhm’jot ant viešų susirinkimų.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.
Knygoje trijų rusių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINTŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimu apdarais $1.25.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžinugs. Pinigus geriau
sia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tiesiog pa
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. i 

i>

ją perskaityti. 64 pu^l.

Kur Merą Bočiai Gyveno? — Arta 
tyrinėjimai, kur buvo pirmutiaa 

žmonių lopšine. Knyga labai pa- 
mokinanti. Paraše Z. Aleksa 76 p. 2*e.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda is 

2_” : (1) Giria ir moterų- 
vug>iu«; (2) ‘Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; (3)

Paraše Z. Aiessa So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................. I®*-

Biblija Satyroje. — Laoai i^omi n 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, perstatančiais įvairius nio- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 332 P°*7 
:apiai. Kaina

Kaip Senovės Žmonės Persistatydava
Sau Žemę. — Labai įdomus ser.ovea 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- 
i dą. Pagal daugeli autorių parasi 
! Iksas. Antra knygutės daiis yra: “Iš- 
I virkščias Mokslas arba Kaip_ Atsira- 
i d» Kaitos.” Paraše Z. Aleksa.
i 10 pusL.......................................  *•*>

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
J —Dėlto, kad norisi, atsakys koka 
! nemokša. Bet delko gi norisi ?
i be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
i vienas maistas duoda daugiau spėką, 
kitas mažiau ? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitą panašią da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si- 

i tuos klausimus suprasi tiktai iš šioa 
! knygutės. Parašė D-ras G-mua.
! Kaina .......... ..

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. 

Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina .. . . . ......... 25c.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukimės rakę! Pagal A. Apolovą 

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.. 
1909 m., pusi. 63............................. 25c.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žeą- 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatine knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo.. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visą mūšių su lenkais ir tt 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 11.9? 
Drūtais audeklo apdarais.......... J1.60

Ben-Hnr. — Istoriška apysaka U
Kristaus laiką. Parašė Lew 

Wallace. 472 pusL........................ $2.01

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtvje. Istoriškas 

romansas M. Bernatowicz’o.
468 pusi.......................................... JĮJĮ

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 
44 geriausią Jovaro dainą. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
! namie, taip ir susirinkimuose.

23e i Pusi. 32..............................................18e.

Mtnolorrf ir Deklamacijų*. Šioje kny-į sekančių dalių:. . ------- -----
goję telpa daugybė naujų, iat>ai gra- vogimas; (2) L

— • • ’ •-----------olocru ir deklžuna- nškiQ \v/ —y—— .
: darbininkiškos, niais; (4) Paskutiniai lietuvių dievai.žiu ir juokingų monologų ir deklama

cijų. Visokios temos: »
revoliucionieriškos, tautiškos, numo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. v įsos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvafkščiojimams, bal ams, kon
certams ir tt. Antra pagerinta lai-
da. So. Boston, 1914'm.,..................25c.
Apie Dievą. Velnią, Dangų fr Prag« 

rą. Parašė Robert G. IngerSGil, 
siausias pasaulyje kalbėtojas ir E.b 
lijos prietarų naikintojas. 72 
puslapiu.............................................

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Krij
Nojus galėjo surinkti i kanas cie 

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve 
na išsimėtę po visą žemfe Ramūnų . 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prasto; 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur emėr 
tiek vandens., kad visą žemę apsem 
tų ? Kur tas vanduo dabar yra ?
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirastą 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitu veislių žmonės? Šitie ir šimtą’ 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa 
kvti jokis kunigas, yra nuosakiai i» 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be gaic įdomi- Kas žodi : — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigą 
argumer.tas grivva Mokslsa t?
mokslas nuo pr&dzior iki gale. 
Kaina .................................................
Amerikos Macochas. — Arba Kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi.............................10c-
Kunigų Celibatas. IšaisK’.nta lcunigų 

bepatystės istorija, pasekmės ir_jų 
doriškas nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis; kurie geidžia, kad jų mote
ris, dukteris ir mylimosios nepapultų 1 
tokią kunigų globa. Paraše kun. Geo. 
Tovnsend Ko*. D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Samogitia................... 2oe.
žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geograiijos, 
žstronomijos. aritmetikos, medicinos 
ir kitu mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokiu patarimų apie sveikatą, budus 
gydymosi, vaistus, Įvairių nurodymų 
amatninkams, ūkininkams, daržinin
kams, šeimininkams ir kitiems. Iš įvai
rių šaltiniu surinko J- Laukis. Chica
go', I1L 1911 m., puslapių 392.
Apdaryta........................................ 83 00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ir kode! turės bur pakeistas kapi
talizmas. Kaina ...............................25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų peskaityti kiekvienas katalikas 
ir socialistas. Parašė E. Vandervelde, 
vertė Vardunas. So. Boston, Mass., 
1915 m., pusi. 24..................................10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m..............................$2.00
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi. .

H
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SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Rygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo kū
no mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma ne
žinojo.

Knyga labai puikiai iliusttuota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50.

KELEIVIS
253 Broadway, So. Boaton, Masa.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

ŠIURPULINGA PETRAU
SKAITĖS ŽMOGŽUDY

STĖ IŠAIŠKINTA
Šausią 26 d. Šiaulių apsk., 

Meškučių vai. savo name 
buvo rasta nužudyta Roza
lija Petrauskaitė. Rasta, kad 
velionė buvo kuo žiauriau-j 
šiai nukankinta. Jos kūne, 
rasta daugybės žaizdų, iš; 
kurių vienam veide padary
ta virš 100. Žaizdų padary
tų rasta ir kitose kūno daly
se. Be to, išdurta akis, per
plauta nosis, apiplautas ka
klas, išstatyta stemplės, ka
klo kraujo indai, rankų pir
štai ir plaštakos supiausty- 
ta.

Taip žiauriai buvo nu
kankinta kalbama Petraus
kaitė. Tokio žiauraus pikta
darių elgesio, kaip praneša 
žinovai, Lietuvoj iki šiol 
dar nėra buvę. Be to, pikta
darių palei lavoną ten pat 
pribiaurinta. Iki šiol buvo 
žinoma tik vienas atsitiki
mas, kad piktadaris savo 
auką užmušęs ir pakasęs, 
ten pat ramiai užmigo.

Apžiurėjus namuką, ras
ta, kad žmogžudžio pagrob
ta nemaža smulkių daiktų.

Vietos gyventojai, radę 
tokį baisų atsitikimą, pra
nešė policijai ir tardytojui. 
Dabar šis negirdėtas įvykis 
išaiškintas.

Kriminalinė policija nu
statė, kad užpuolimas ir už
mušimas turėjo būti sausio 
23 d. Piktadariai buvo ge
ruoju įsileisti butan. Tokiu 
buriu ji nustatė tikrąją pik
tadarį, kuris šiame atsitiki
me pasirodė moteris, iki tol 
gal daugelio skaitoma ne
kalta mergelė — Michnevi- 
čiutė.

Michnevičiute apie 26 m. 
amžiaus, atrodo iš pavir
šiaus dora, apsukri mergi
na, jauno veido, žemo ūgio, 
tvirto budo. Tarp Michne^’- 
čiutės daiktų kriminalirte 
policija rado ir tuos daiktus, 
kurie iš velionės Petrauskai
tės namuko buvo išplėšti.

Michnevičiute jau 8 me
tai, kaip važinėja po įvai
rias Lietuvos vietas, vedė 
smulkią prekybą, kai kur 
buvo įtarta vagystėse. Kal
bama/ kad ji taip pat vaikš
čiodama savo laiku buvo 
užėjus pas velionę Petraus
kaitę ir prašiusi nakvynės, 
kurią jai atsakiusi. Dabar 
už tai buk atsiskaičiusi.

Velionė Rozalija Petrau
skaitė turėjo 2 hektaru že
mės, ant kurios buvo pasta
tyta maža trobelė. Šioje tro
boj ji viena vargingai gyve
no su 4 vištomis, kurios bu
vo rastos dar gyvos. Nusta
tyta, kad pas Michnevičiu- 
tę rasta keletas knygučių, 
kuriose aprašoma įvairus 
kankinimų nuotykiai, pav. 
šv. Teresės knygytė ir kitos.

Kaltinamoji Michnevičiu- 
tė patalpinta Šiaulių kalėji
man.

Į 
I

MIRĖ KEISTAS ATSI
SKYRĖLIS.

šeštokuose, Mariampolės 
apskrity, numirė Petras Mi
liūnas, 74 metų amžiaus vy
ras. šį žmogų dėl jo nepa
prasto gyvenimo kaimynai 
vadindavo “mučelninku.” 
Jaunas būdamas Petras Mi
liūnas mylėjo vieną mergi
ną. Ji susirgo ir numirė. My
limosios mirtis taip pavei
kė stiprų ir augalotą vyrą, 
kad jis tarytum pamišo. Mo
terų nė iš tolo prie savęs ne-; 
prisileisdavo. Brolio kieme 
pasistatė lentinę budelę ir 
joje gyveno tikru atsisky
rėliu. Vyrams nedrausdavo 
Į budelę Įeiti, bet jeigu prisi
artindavo moteris, naminis 
paukštis, ar gyvulys, Miliū
nas susijaudinęs puldavo 
mušti. Maitindavosi jis tik 
duona, silkėmis ir vandeniu. 
Mėsos, sviesto, sūrio ir kitų 
valgių nevartodavo. Gulė
davo ant kietų pagalių. 
Šiurpulys krėsdavo pama
čius pirmą kartą jo gyveni
mo vaizdą toje budelėje, 
bet jam, regimai, linksma 
buvo. Dažnai budelėje pasi
girsdavo smuiko balsai, ku
rie visus patraukdavo, nes 
jis buvo neblogas smuiki
ninkas. Jis niekam niekad 
nepasakė blogo žodžio. Ma
žiausiam vaikui pasitrauk
davo iš kelio. Visą savo am
žių sunkiai dirbo kirsdamas 
miškuose medžius ir mal
kas skaldydamas. Šią žiemą 
tas nelaimingasis senelis 
sunkiai apsirgo. Nors ligo
nis buvo giminių paimtas į 
butą, bet nesileido gydyti ir 
neprisiėmė jokių patogumų. 
Numirė gulėdamas prie kro
snies, pasidėjęs po galva 
kietą pagalį.

VAIKAI “KAUBOISAI.”
Šiauliai. — Vasario 1 d., 

Kauno gatvėj rastas paplū
dęs kraujuose vienas moki
nys. Paaiškėjo štai kas: be- 
žaisdami susipyko du vai
kai ; vienas iš jų peiliu smo
gė mokiniui ir padarė 2 gi
lias žaizdas rankoje. Nu
kentėjusiam suteikta medi
cinos pagalba, o jauno už
puoliko tėvams surašytas 
protokolas.

DR. VYDŪNAS ANT 
LEDO.

Sausio vidury Kaune vie
šėjo dr. Vydūnas. Jis dide
lis sporto mėgėjas. Taigi; 
kelias valandas drauge su i 
jaunuomene aktyviai čiuži
nėjo ant Nemuno.

KOSULYS YRA 
PAVOJINGAS,

SUSTABDYK JI 
DABAR!

f ĮTRUNUOJ ANTIS kosulys 
drasko jus. susilpnins. Suftab- 

dvkit ji greitai su Stvcra’s Cough 
Balsam. Malonus, veiksmingas Pa
lengvina kvėpavimą ir suteikia grei
tą. raminančią pagelbą. Užtikimas 
per 50 met. Pas jūsų aptiekininką. 

Vartok Sevrra’s (’oid TabbrtsnYFO šalčio

KELEIVIS

Šuo “Artistas” Neteko Pastogės.

Lee Dancan ir jo šuo “Rin Tin Tin,” kuris dažnai vartoja
mas judomuose paveiksluose ir uždirba gerus pinigus savo sa
vininkui. čia parodyti ir Duncano namų griuvėsiai Malibu mie
stely. Tą pajūrio miestuką sunaikino anądien audra.

IŠ “TAUTININKU”-KLE- 
RIKALŲ KOVOS LAUKO

Kaip žinoma, Voldemaro 
laikais, ministerių kabine
tas nutarė pastatydinti dide
lius rumus ir juos padova
noti popiežiaus atstovui. 
Apie tą Voldemaro valdžios 
žygį buvo pranešta per pa
siuntinį ir Vatikanui. Vati
kanas, gavęs pasižadėjimą, 
pradėjo reikalauti, kad Lie
tuvos vyriausybė tuos ru
mus statydintų. Teisybė, 
praėjusių metų pabaigoj 
rūmai pradėta statyti, ta
čiau Lietuvos vyriausybė, 
kaip pranešama, pastatytų 
rūmų popiežiaus agentui ne
dovanos, o galės tik išnuo- 
muoti.

Vienas kompetentingas 
asmuo pasakė taip: Lietu
vos vyriausybei įteikus notą 
Vatikanui, popiežiaus agen
tas, Bartaloni savo vieton 
greičiausiai negrįš. Nes Lie
tuvos vyriausybė prikišanti 
jam, kad jis dalyvaująs opo
zicinių organizacijų susirin
kimuose, kas jokiu budu ne- 

isą suderinama su diploma
to pareigomis.

K
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NORS ŽMONĖS SKURS

TA, BET BAŽNYČIOS 
DYGSTA KAIP GRYBAI 

PO LIETAUS.
Pernai buvo duota leidi

mų bažnyčioms statyti Kvė
darnoje, Raudondvary, Bi
jutiškyje, Veliuonoj, Stir
niuos, Vievio parap. bažny
čios statybai užbaigti, at
statyti bokštą Seredžiuj ir 
Vilkmergės bažnyčią atre-, 
montuoti.

I ------------------------- ,
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LAZDIJŲ DZYVAI.
Sausio 13 dieną Lazdi

juose buvo prekymetis. Tą 
dieną miestelin prisirinko 
apsčiai žmonių, net iš toles
nių apskrities vietų. Vieni 
pardavė, kiti pirko, o treti 
jau žalmargės ar šyvio “ma
garyčias” traukė...

Vakare, temstant, gatvė
se ir traktierių kiemuose bu
vo matyti labai daug “ligo
nių,” sergančių svaigulio li- 

iga. Kai kurie, vietoj gatvės, 
į per daržus nužingsniavę pa
teko kur nereikia. Kiti į sve
timus vežimus kraustėsi, iš 
ko kilo nemaža nesusiprati
mų. Buvo ir tokių, kurie tik 
trečiadienį sugrįžo pamėly
navusiomis nosimis, sudras
kytais veidais ir atplyšusio-,
mis rankovėmis. O vienas, VAGYSTĖ,
sako, viršaičiu vadinamas, i muiair-
išverstas iš rogių gatvėj Sausio 25 d., nežinomi 
drypsojo ant maišo ir dekės. piktadariai, išplėšę Augai- 
Arkliai, roges nuo savinm- čio Juozo, Pajūrio bažnyt- 
ko puskilometrį nutempę, iš kaimy, Tauragės vai., sto
ju išsikinkę, laisvi, be jokių Įlindo į jo gyvenamame 
baldų parėjo namo. . name esamą krautuvę ir pa-

Tą pat dieną monopoly- vogė įvairių daiktų 1,800 li
ję dėl didelio susikimšimo tų sumai. Vėliau, pasikinkę 
vienas sargybinis neteko re- Augaičio arklį, išvažiavo su

į

PETRAS MIKOLAINIS
SERGA ir negali atsakyti j laiškus 
apie laivų vardus ir kitus reikalus. 
Kaip tik pasveiks, viską sutvarkys. 
Prašome palaukti. (_)

P. Mikolainis
188—190 Sands St., Brooklyn, N. Y.

ATLANKYKIME LIETUVĄ J
Remkime Savo Uostą—Klaipėdą I
Kam baladotis po svetimus kraštus kuomet dėl 
lietuvių yra palaikomas nuolatinis susisiekimas 

New York — Kopenhaga Klaipėda

VEL1KINĖ EKSKURSIJA
išvyks iš New Yorko

Kovo 21—Mareli Frederik VIII

DIDŽIAUSIA BENDRA EKSKURSIJA

Gegužės 16-May L**™ United Statės

Linksmiausia Vyčių Ekskursija
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Birželio fi-June Hellig Olav

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursija
R E N G I A

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras
Liepos 3-J ui y Laivu Frederik VIII
Liepos 25-July l»"» United Statės

Visos pastangos bus pašvęstos padaryti kelionę atmintina ir pilna 
įvairumų ir malonumų dėl tų. kurie dalyvaus ekskursijoje

248 Washington St- Boston, Mass.. 130 La Šalie St- Chicago. III.

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SCANDINAV1AN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti

27 Whitehall Street. New York City

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS KNYGNEŠIAI.

40 metų Lietuva neturėjo' 
laisvos spaudos. Bet užtat 
eilių eilės pasišventusių 
knygnešių aprūpindavo 
iaudį nelegalia spauda, ku- 
i tūkstančiais pūdų plaukė 
š Vokietijos Į Lietuvą.

Dabar Lietuva yra nepri
klausoma, bet liaudis neturi 
aisvės ir laisvos spaudos.

Ir štai aktinga prieškari- 
įė knygnešė, Juzė Lietuvi- 
ninkaitė iš Mariampolės, at

sidūrė Varnių koncentraci- 
jjos stovykloje. Laikraščiai 
rašo, kad pas ją rado nele- 
galės literatūros.

Suvaržyta liaudis nori 
tiesos žodžio išgirsti ir iš sa
vo tarpo duoda vis naujų 
knygnešių.

Reikia tik daugiau knyg
nešių ir kovotojų, o Lietu
vos liaudis liks laisva.

KOVO 14 -
KOVO 28 
BALANDŽIO 4 
BALANDŽIO 11

Padrąsinimui ankstyvam pavasariniam keliavimui į LIETUVĄ, 
švedų Amerikos Linija nutarė duoti geroką papiginimą dėl Ten ir 
Atgal laivakorčių Trečiąją Klase i Lietuvą. Keliavimui iš New 
Yorko laike KOVO IR BALANDŽIO mėnesiuose. Nauja kaina yra:

Ten Ir Atgal Treciąją Klase 
IŠ AMERIKOS I LIETUVĄ 
IR ATGAL Į AMERIKĄ

Ant sekančių išplaukimų iš New Yorko:
“DROTTNINGHOLM” 
‘GRIPSHOLM” 
“KUNGSHOLM” 
“DROTTNINGHOLM”

Taipgi išplaukimai iš New Yorko tarp Rugpiučio 1 ir Spalių 15dienų 
Iš Lietuvos galima sugrįžti bile kada laike dviejų metų.

Šioji žema kaina nepriskaitoma išplaukimams iš New Yorko gegu
žės. birželio ir liepos mėnesiuose, tada bus galioje musų regulia
rios kainos.

Naudokitės proga šio didelio laivakorčių papiginimo, pasirenkant 
vieną iš viršminėtų išplaukimų į Lietuvą. Platesnias informacijas 
gausite iš arčiausio laivakorčių agento arba

SWEDISH AMERICAN LINE

450

Informacijos ir kitos žinios teikia

ŠįmetI

Gedimino gat-

’150
Kabinimu Laivu

Nėščios Moterys 
^aus greitą pagelbą nuo 
širdies piktumo, naudo jaut 

PepsinfcSettzer 
VAISTINĖSE 
25* 5©4 tn?

Rašyk Pepsinic Seltzer Ca. 
Horcester, Mass. o

GMJSl SAMTELĮ DYKAI

“jaunavedžiai” 
nelabai sugyve-

raje Transai
AveK.- “
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I ŠEŠIAS DIENAS PER OKEANĄ!
Trumpiausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 

PARIS---Mar. 14 (12:05 A.M.) April 10 (3:3P P. M.)
ILE DE FRANCE—Mar. 27 (4:3o p. m.) April 25 u p. m.) 
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausis Prancūzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis 

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba

FRENCH LINE
421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

i

MEDIS UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Lekėčiai, šakių ap. Musų 

kaimo vyrukai, atėjus žie
mai ir atsiradus miške pel
no, eina medžių į miškus 
kirsti. Vienam medžiui be- 
griunant, šaka lūžo ir kris
dama įsismeigė į pioviko 
Andriukaičio kuprą. Kol su
teikė pagalbą, kraujas nu
bėgo ir žmogus numirė. Tai 
jaunas 22 metų vyras nu
stojo gyvybės.

i Augaicio arklį, išvažiavo su i 
volverio, o Karužų Andrius pavogtais daiktais. Arklys į 
—pypkės. ; su rogėmis pakely surastas.

Ekspresiniu Laivu

M62

DABAR
pas savo

VIETAS 
užsisakykit 
agentą, reikalaudami

BREMEN 
arba

EUROPA

SVARBUS PRANEŠIMAS!

DIDELIS NLPIGIMMAS TEN IR 
ATGAL LAIVAKORČIŲ

TREČIĄJĄ KLASE J LIETUVĄ

BOSTON. MASS- 10 Statė Street (Kampas IVashington St.) 
NEW YORK CITY. 21 Statė Street
CHICAGO, ILL. 181 North Michi^an Avė.

LABAI NUMAŽINTOS?^™
KAINOS Į KLAIPĖDĄ

IR ATGAL

“MEDAUS MĖNUO” 
AUDRINGAS.

Mariampolė.
susijungė Kvietiškio ir Šun

išku valsčiai. Jie pavadinti 
Mariampolės valsčium. Ta
rybos nariai kol kas yra tie 
patys. Viršaičio pareigoms 
eiti laikinai paskirtas Kvie
tiškio viršaitis, bet kandi
datų yra ir daugiau. Jie 
smarkiai konkuruoja.

Daug ginčų ir dėl rašti
nės buto, Nutarta raštinės 
butą laikinai palikti Ma- 
riampolėj, 
vėj.

Bendrai 
tarp savęs 
na.

TIKTAI

J. V. Taksos Ekstra

Aukščiau pažymėtos laivakorčių kainos galioja tik tiems keleiviams, kurie į Europą 
vyks tarpe kovo 2 d. ir balandžio 30, taipgi tarpe rugpiučio 1 ir spalio 15. 

Sugrįžimui laivakortės geros bėgy dviejų metų.

Greičiausias Laivais Patarnavimas Visame Pasauly

BREMEN EUROPA
MAŽIAUS, NEGU PENKIOS DIENOS ANT VANDENS

PER CHERBOURG, 6 DIENOS PER BREMEN

Arba Keliaukit Populiaria Ekspresiniu I^aivu

COLUMBUS
SPECIALIAI TRAUKINIAI iš Bremerhaven 

išeina tuojau, kai tik laivas atplaukia.

Lietuvą iš New Yorko pasiekiama 
mažiau, nejju bėgy 7 dienu.

TAIPGI KAS SAVAITĖ PLAUKIAMA GERAI 
ŽINOMI LLOYD KAB1NINIAI LAIVAI

NORTH GERNAN LLOYD
65 STATĖ STREET. BOSTON, MASS.

\

VĖJhS NUNEŠĖ 
VAGONĄ.

Mariampolės stoty, atė
jus traukiniui buvo atka
bintas vienas keleivinis va
gonas. Esant dideliam vė- 
jui, vagonas pasijudino . ir 
nuriedėjo Kauno link. Sto
ties tarnautojai pastebėjo 
“pabėgusį” vagoną, sėdo į 
dreziną ir leidosi vytis. Va
gonas buvo pagautas 10 ki
lometrų atstume nuo Ma
riampolės stoties ir vargais 
negalais prieš vėją buvo 
grąžintas atgal.

LIETUVOS SPAUDA
Bibliografijos žurnalo ži

niomis, 1928 m. Lietuvoje 
išleista 736 knygos, 1929 m. 
926 ir 1930 m. išleista 961 
knyga.

Perijodinių leidinių 1928 
m. buvo 156, 1929 m. 165, o 
pernai — 191.

t sutikim-
r y
s krutin*fe?

Sloan’s
Liniment

I



KELEIVIS Kovo 4 t]., 1931 m.

Į Vietinės Žinios guuu.yiHu Jei reikia ir Popierinių
Daugiausia JUIU pi įesinosi Gausite gera darbą. Klauskite kainų.

rKAIP IŠVYSTYT GERUS 
DANTIS PAS VAIKUS.

I
i

KAIP BOSTONE BUS 
PRIIMTAS PROF.

M. BIRŽIŠKA.
NAMUS.

UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ
Telefonas 21324

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENC'E, MASS.

JUOZAS TAMOŠAITIS (-), 
i 11 Ticknor at. So. Boston, Manai 

Tel So. Boaton 1396-M.
Ketverge, kovo 5 d.

Profesorius atvažiuos

Harvardo Universiteto 
medicinos mokykla pradėjo 
duoti per radio pamokas 
apie sveikatą. D-ras Sisson, 
vaikų specialistas, aną va
karą kalbėjo apie vaikų 
dantis. Dentistai mums sa
ko, kad labai retas žmogus 
turi tobulus dantis. Tai pa
eina nuo to, sako d-ras Sis
son, kad motinos neprižiū
ri vaikų maisto kaip reikia. 
Dantims išsivystyt reikia 
tam tikrų medžiagų: tų me
džiagų dantys gauna iš mai
sto. kurį kūdikis valgo. Jei
gu maiste nebus tų medžia
gų pakankamai, tai dantys 
neišsivystys.

D-ras Sisson pataria duo- 
pie- 

duo-

Bo
stonan ryte. Stotyje pasitiks 
specialis komitetas.

11 vai. pasimatymas su 
gubernato

rium Ely valstijos kapito- 
liuje. Kartu dalyvaus lietu
vių, žydų ir ukrainiečių at
stovai.

11:30 pasimatymas su

ti vaikams daugiausia 
no, kiaušinių, mėsos, 
nos ir nevirintų vaisių. Per 
dieną kūdikis turi išgerti 3 
ar 4 stiklus pieno. Mėsos 
jam užtenka vieno karto per 
dieną. Reikia taipgi duoti ir 
žuvų aliejaus (cod livei 
oil) po šaukštuką į dieną. 
Be to, vaikams reikia švie
žio oro ir saulės spindulių.

Tūlos motinos skundžia
si, jų vaikams negalima 
Įsiulyt daržovių. Jeigu vai
kas nevalgo, tai reiškia, 
kad jis nėra alkanas. Jei 
vieną syki ir pabus neval
gęs, tai sveikas vaikas nuc 
to nenumirs, o kai išalks, tai 
valgys viską. Taigi per prie- 

• vartą nereikia vaikams mai
sto brukti.

Bostone merginos parsi
duoda po $150.

Šiomis dienomis išėjo 
aikštėn, kad Bostone yra Mass.. valstijos 
organizacija, kuri vilioja 
jaunas merginas “prie leng
vų darbų,” paskui po valiai 
pripratina jas prie naktinio 
gyvenimo ir ant galo įtrau
kia į nedorybės namus. Trys Bostono miesto majoru Cur- 
iaunos mergaitės, kurios ley miesto name.
lanko Dorchesterio high 3:30 vai. po pietų pasi- 
schoolę, prisipažino polici- matymas su Bostono miesto 

lankydavosi į liaudies knygynų direkto- 
ir kitus ręsto- riais.

7:30 vai. vakare bankie- 
supažin- tas Lietuvių svetainėje, So. 

Bostone. Bankiete dalyvaus 
10 žydų ir 4 ukrainiečių at
stovai. Bus muzikalis pro
gramas, kurį išpildys O. 
Kubilienė, S. Paura, Kiškis 
ir kanklių orchestra. Taipgi 
kviečiami lietuvių naciona- 
lių organizacijų reprezen
tantai. Prie stalų svečiams 
tarnaus lietuvaitės, tauti
niuose rūbuose. Kalbės adv. 
F. J. Bagočius ir kiti veikė
jai. Įžanga vyrams S1.00, 
moterims — 50c.

jai, kad jos 
“Palais d’Or” 
ranus, kur naktimis laikomi 
šokiai: tenai jas 
dindavo su “kostumeriais,” 
kurie jas nugirdydavo, išsi- 
veždavo automobiliais ant 
“good time” ir tt.

Viena jauna mergaitė iš 
Cambridge’aus pasakoja, 
kad ji rado laikrašty skel
bimą, kur buvo reikalauja
ma mergina “lengvam ofi
so darbui.” Ji nuvyko tenai 
ir tuoj buvo priimta. Bet 
vietoj darbo, ji buvo prati
nama prie visokių linksmy
bių. Paskui ji patyrė, kad 
jos bosas jau sutinka paves
ti ją savo “kostumeriui” už 
5150. I Prieš pietus prof. Biržiš-

Sąrišy su šituo "bizniu” Ra duos paskaitą Harvard 
areštuota jau apie tuzinas Universitete, po pietų pa
vyru ir moterų. Tarp suimtų skaita Wellesley Merginų 

adyoka- Kolegijoj.
Vakare paskaita Cam- 

ibiidge, Mass., kurią rengia 
vietos lietuviai.

Išteisino piktadarius.
Teismas išteisino visus 

Harvardo studentus, kurie 
buvo areštuoti už sukėlimą 
triukšmo tunelio traukiny. 
Mat, vis tai buržuazijos sū
neliai, “smart boisai,” kaip 
gi juos bausi! Ot, jeigu taip 
sustreikavę darbininkai iš
daužytų traukinių langus ir 
lempas, tai butų kas kita.

Netoli Woburno trokas 
susikūlė su gatvėkariu. De
šimts žmonių buvo sužeista 
sutrukusiais stiklais.

JAUNA MERGINA—LIGONĖ
Parduoda du 3-jų šeimynų namus 

labai pigiai. Namai randasi ant 2-nd 
street prie !>orchester st. Kreipkitės 
prie jos sesers, toji parodys tuos na- 
mus MRS G. DOYLE (10) 

173 Seventh st.. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA 7 SĖDYNIŲ AUTO
MOBILIUS. geram stovy, kaina pi
gi. tik $150. Galima matyt 396 Seaver 
st., Dorchester. Pašauk Joseph 
.Morris. Tel. Talbot 3763. (11)

PAMETĖ SMUIKĄ
Su juodais Reisais, Vasario 3 d., 

1931. Kas rado ar matė praneškit 
194 E Street, S. B., store, arba tele- 

fonuokit: Hingham 04 48-J.

Malevojų ir Taisau 
NAMUS

Iš lauko ir vidaus. Taipgi pranešu, 
kad persikėliau gyvent j Dorchesterį

K. PERNICKAS
21 Kaven si.. DORCHESTER, Mass 
Telefonas. Columbia 8093.

Massachusetts legislatu- PENTINU IR TAISAU 
roj buvo viešai svarstomas 
gimdymo kontrolės bilius.

katalikų kunigai, kurie nie
kad vaikų negimdo.

Roxbury plėšikai įsilau
žė skalbyklos ofisan ir iš
sprogdinę seifą pavogė iš jo 
$125.

Užtikrinta Ateitis.
Dabar vra laikas pasirinkti ūkę ir 

užtikrinti‘sau ateities nepriklausomy
bę Nelaukite vėlyvo pavasario, nes 
ima daug laiko apžiūrėti ir tinkamai 
viską sutvarkyti Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių, mažų ir didelių, 
farmų Massachusetts valstijoje, o 
taipgi įvairiose dalyse Naujosios 
Anglij s ir New Yorko valstijoje. Pa- 
veizdan:

FAR.Ml’KĖ 3 akrai žemės, 110 
fruktavų medžių sodnas, 5 kambarių 
namas, didelė nauja barnė, garadžas, 
prie vieškelio, 17 mylių nuo Bostono 
ir arti upės ir ežero kur šimtai Bos
toniečių turi savo vasarnamius. Ant 
greitųjų parsiduoda tik už $3.500. j

130 AKRU FARMA prie vieškelio, 
18 mylių nuo miesto. 60 akru dirba
mos ir daug gero miško, 8 kambarių 
namas, su visais įtaisymais ir elekt
ros šviesomis, dvi didelės barnės su 
“sailo,” ledaune ir kiti budinkai, viso- j 
ki ūkio įrankiai ir mašinos, didelis i 
sodnas. Kaina $7.000.

DORCHESTERYJE puikus namas 
3-jų šeimynų, po 5 kambarius, su vi
somis vigadomis, naujausios mados ir 
prieš ir užpakalio pijazais, iš prie
žasties savininko mirties parsiduoda 
už $9,500 ir lengvomis išlygomis.

Mes mainome namus ant farmų ir 
farmas ant namų. Kurie interesuoja- 
tės dėl platesnių informacijų kreip
kitės laišku, telefonu arba vpatiškai.

J. BALUŠAIT1S
Boston Realty Trust

317 E Street ir Broadway J
SOUTH BOSTON. MASS.

Telefonas, So. Boston 2732.

L

Dr. J. C. Landžius
(SEYMOUR) z

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
496 BROADH AY

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas So. Boston 2712.

Valandos: nuo 2—4 ir 7—8.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS

Veda visokias provas. 
Daro visus legalius dokumentus

317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732

Namų: Talbot 2474.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—12.

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

TeL Boulevard 8483

t
Tel. Se. Boston 2660.

DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 vak. 
•JEDtLIOMIS:
H 1 v. po pietų

gorėtomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” r.sroo. 

MI Bresdvoy. terpe C ir D 8t» 
80. BOSTON, MASS.

į

i

• Tel. Richmond 0668. Gar. 5437. |

• DR. J. MARCUS
! Rusijos-Lietuvos Daktaras į 
t ir Chirurgas Į
{ 261 Hanover St., Boston, Mas#. .
• Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. J 
I Šventadieniais: nuo 9 iki 4 po pief j
• Gyvenimas: 490 Blue Hill Avė, |
, Roxbury, Mass. i
} Valandos: nuo 8 iki 10 vakare. J
L------...................................i

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-9. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

nuo 10 iki 12 ryte.
881 MASSACHUSETTS AVB, 

(arti Centrai skvero) 
CAMBRIDGE, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorius)
190 DORCHESTER STREET.

Kampas Broadway, 
SO- BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799.

I

ve-

80

Lietuvis Optemetnstas

I

PATIRK KIEK GALI

SDTAUPYT

I

jieško tų vyrų.

I

t

teis

te
|

5?

K' 

gX X

X

i

I

Bus perstatyti du veikalai 
Lietuvių M. Žinyčioje.

Kovo 8 d. 7:30 vai. vaka-

I i

f
|

Su pagarba,
Julius Mikalonis.

Julius Mikalonis
Perkėlė savo ofisą naujon, mo-

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

MES REKOMENDUOJAM

SPIEGEL’S

kitės, R. J- VASIL
409 Broadvvay, So. Boston, M:

Pentinu ir Taisau
NAMUS

Už prieinamą kainą padarau iš se
nu grindų tikrai naujas (15)

K. SASNAUSKAS 
363 WINDSOR STREET.

Cambridge. Mass.. Tel. Porter 1415-W

..............................................X Norint gero patarnavimo, k r ei p-

F ....50000000 P

R. J. VASIL
409 BROADWAY, ROOM 4, 

SO. BOSTON, MASS.
Parduodu: NAMUS. FARMAS, 

KRAUTUVES.
Inšiurinu: AUTOMOBILIUS,
NAMUS. FORN1ŠIUS, KRAU

TUVES ir tt.
Apdraadžin gyvastį ir sveikatų. 
PADARAU VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje, greitai ir atsakančiai.

PAJAUTA
A LIZDEIKOS DUKTĖ

Pėtnyčioj, kovo 6 d.

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SUVARĖ 

Room 22. BOSTON 
Tel. Hay market 0827 

Somerset 2044-J.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. 

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

137 SUMMER ST., BOSTONE. 
Visokios rūšies Delikatesų. Impor
tuotų Sūrių, Kumpio, Dešrų, Pa- 
lendrisų, Visokios Duonos ir Gcr- 
man Coffee Cakes. Sykiu.ir Resto- 
rantas su geriausiu Namie gamin
tu maistu.

PAUL’S MENS SHOP
456 BROADVVAY, SO. BOSTONE 
Skrybėlių. Marškinių ir Visokių 
Vyrams Pasirėdymų. Geras Tavo- 
ras ir didelis pasirinkimas rudens 
stailų. Tik viena lietuvio Paul’s 
krautuvė ant Broadway, netoli F 
gatvės.

» . r » . r.. . <<

Atvežė Bostonan pagrobtas 
New Yorke merginas.

Anksti pereito nedėldie- 
nio lytą Bostono policija 
rado ant Massachusetts avė. 
dvi mergaites veikiant. Jos 
papasakojo policijai šitokią 
istoriją. Pereitos subatos 
vakare New Yorko bomijoj 
(Bowery) jas pagrobė du 
jauni vyrai, Įtraukę Į taxi ir 
visą naktį važiavę. Apie ly
tą pasiekę Bostono prie
miesčio. Čia jie norėję jas 
išžagint. Jos pradėjo gintis. 
Viena išmušusi automobi
liaus stiklą ir labai supiau- 
sčiusi savo ranką. Tada ne
pažįstami 
laukan ir 
keliais.

Policija
Bet šita pasaka neišrodo tei
singa. Veikiausia mergiš
čios buvo girtos ir atvažia
vo su nežinomais kavalie
riais gei-uoju, o kaip jos pa
sidarė jiems jau nebereika
lingos, tada buvo išmestos. 
Tai da viena pamoka to
kioms kvailėms, kad su ne
pažįstamais vyrais nekuo- 
met nereikia susidėt.

vyrai išmetę jas 
nuvažiavę savo

Stanislovaitukas atrastas 
kaltu plėšimuose.

“Keleivy” buvo jau ne 
sykis rašyta apie jauną lie
tuvį, Viktorą Stanislovaitį, 
kuris angliškai vadina save 
“Stanuhite.” Šį panedėlį jo 
byla vėl buvo svarstoma 
Suffolko apygardos teisine. 
Jis buvo kaltinamas užpuo
limu ir apiplėšimu tūlo 
White'o aptiekos Dorches- 
tery, prie ko jis geruoju ne-

yra vienas jaunas t
tas. aptiekorius, skrybėlių' 
krautuvės savininkė ir ke-. 
’iatas kitų žymesnių žmo
nių.

Padaužos neduoda nakti
mis ramumo kaimynams.

Ant Silver streeto gyvena 
gyvanašlė su dviem dukte
rim ir pardavinėja “links
mybės skystimą.” Pas ją yra 
“ant burdo” apie pusė tuzi
no jaunikių, kurie per nak
tis kelia orgijas, triukšmau
ja ir kaimynams neduoda 
ramiai pasilsėt. Aną naktį 
išgirdau riksmą ir stiklu 
barškėjimą. Maniau, kad 
orlaiviai Bostoną bombar
duoja. Bet pasirodė, kad tai 
buvo tu linksmu vvruku 
muštvnės. Ant rytojaus vie-«z v v

na jų susitikęs ir klausiu, 
ko jus ten triukšmaujat per 
naktis. O jis aiškina, kad jie 
apvaikščioję “radynas,” tai 
į pabaigą vyriausi? burdin- 
gieris pradėjo savo konku
rentus “šventint.” Mat, jis 
turi padėt gaspadinei dra
panas išskalbti ir puodus su- 
mazgot, o kiti nieko nedir
ba ir vistiek nori “lygias tei
ses” turėti dėl to ir kilo “fai- 
tas.”

Tegul jie tenai darytų sau 
ką jie nori, kad tik neardy
tų ramybės nakties laiku 
Dabar gi negalima ramiai 
pasilsėt. Todėl jeigu tie pa
daužos nenustos triukšma
vę, tai reikės šauktis polici
jos pagalbos, kad tą “mei
lės lizdą” išvalytų.

Marijonos Sargas.

Subatoje, kovo 7 d.

1 vai. po pietų. Boston 
City Kliube rengiama pa
skaita Lietuvoj gimusiems 
žydams. į

7:30 vai. vakare, So. Bo
stono Municipal Salėj, pa
skaita lietuviams, kurioj da-1 
lvvaus žvdų ir ukrainiečiu 
atstovai.

Visi Bostono ir apielin- 
kės lietuviai yra prašomi 
dalyvauti rengiamam ban- 
kiete ir paskaitose: tenai iš
girsite daug įdomių dalykų.

Komitetas.

K. SIDABRO
Laivakorčių Agentūra
Nėra skirtumo kur kas gy 

na. bet kurie nor važiuot j Lie
tuvą, prirengiu visus reikalin
gus kelionėje dokumentus ir ge
riausius kambarius laivuose. 
Atstovauju visas didžiausias 
laivų Kompanijas. Kurie mano
te Lėbauti i Lietuvą ar atsivež
ti savo mylimus, kreipkitės ypa
tiškai arba laišku pas mane. Pa
tarnavimas geras. (-)

K. SIDABRAS
875 Cambridge Street, 

Cambridge. Mass.

DrS.Andrzejeicski
LENKIŠK AI-LIETUVIšKAS 

DANTISTAS
Ofiso valandos nuo 10—7 
Nedėliomis nuo 1—3
BOYLSTON ST.. Little Bldg 
Room 807. Boston. Mass.

Tel. Hancock 9689
25-ki metai praktikoje

Pilnas pasirinkimas
VIRĖJAMS. ŠEFAMS. BEKE- 

RIAMS. PATARNAUTOJAMS, 
IR KITOKIU DARBINIU DRA
BUŽIU IR REIKMENŲ.

Persitikrinkit patys!

Broadtvay
Haberdashers, Ine.

908 Washington St.,
Cor. Broad»ay,

BOSTON, MASS.
Galit užsisakyt ir per paštą.

Charlestowno cu- 
užsidegė anglų lai- 
cukrum. Ugnį gesi

nant buvo sulieta daug cuk
raus. Nuostoliai siekia apie 
-$20,000.

Prie 
kernės 
vas su

Automobilius nuvertė 
paminklą.

Anksti pereito nedėldie- 
nio rytą tūlas Harvey Sher- 
vin užvažiavo automobi- 
lium ant Edvvardo Everetto 
paminklo, kuris stovėjo 
Everetto aikštėj Dorch este
ry ir nuvertė jį. Pati Eve
retto statula yra nulieta iš 
bronzo, turi 15 pėdų aukš
čio ir buvo pastatyta ant 
aukšto cementinio pedesta- 
lo. Niekas nebūtų norėjęs 
tikėti, kad automobilius ga
lėtų tokį paminklą nuversti, 
o juo labiau, kad jis stovėjo 
ant aukšto kalnelio, prie to 
da buvo aptvertas ir priva
žiuoti prie jo nebuvo leng
va. O vis dėl to jis buvo su
griautas ir cementinis pe- 
destalas suardytas. Iš auto
mobiliaus liko tik skeveld
ros, tečiaus važiuotojas ne
užsimušė. Jis areštuotas už 
girtumą.

Dabar manoma Everetto 
paminklą statyti kitoj vie
toj.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi
garsini mus, kaip tai: pajieškoįi- 
mus apsivedimų, Įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodi už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodi, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gi skaitome tik po lc. už žodį 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpir.t pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADWAY, 

SO. BOSTON. MASS

FARKVAY AUTO SERVICE
and FILLING STATION 

Studebaker Karų Agentam, taip
gi geriausia taisyaso vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
E einama. Jeigu norite, kad jūsų

ras gėrei trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITA1TI8
415 Old Coiony Avs^

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 9777.

Ant Turnpike kelio susi
kūlė priešakiais du automo
biliai, sužeisdami 8 žmones. 

[Pasirodė, kad vieno auto- 
! m nhi 1 i -J 1vairi bUVOnorėjo prisipažinti. Į 45 mi-: mobiliaus valdytojas 

nutes “jury” pripažino jį girtas.
kaltu, bet bausmė bus pa
skirta vėliaus, nes teisėjas 
nori to jauno vaikėzo rekor
dus geriau apsvarstyti.

Stanislovaitukas yra vos re bus perstatyti du labai, derniškon vieton 361 W. Broad- 
tik 17 metų amžiaus, bet bu-Į juokingi veikalai: “Čigonės way, So. Boston, Mass. ant an- 
vo jau daug kartų areštuo- atsilankymas,” lietuviškai, 
tas už plėšimus ir daug kai- ir “Cin in Buns,” anglų kal
tų pabėgęs iš valdžios ran- ba. Veikalai yra labai gra- 
kų. Šiuo kartu jis buvo kai- žus ir juokingi. Todėl užtik- 

rinam, kad kiekvienas atsi
lankęs bus užganėdintas ir 
prisijuoks iki ausų. Įžanga 
tik 25c. Prašome visus daly
vauti L. M, Komitetas.

kų. Šiuo kartu jis buvo kal
tinamas da ir vieno žydelio 
“panšapės” apiplėšimu ant 
Dover streeto, bet prie šito 
jis prisipažino, todėl 
mas to nei nesvarstė.

trų lubų. Reikale Real Estate 
biznio ar insurance. prašome 
kreiptis virš nurodytu adresu. 
Patarnavimas bus ko puikiau- 
sis arba pašaukit Tel. S. B. 0897 
arba Res. S. B. 1607. tai aš pri
busiu ko greičiausia pas Tams
tas.

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston, Mase.

DOVANŲ ŠVENTĖMS

LIETUVOS Į 

LiHuvns mergaitės jau 
nuo 1911 m. išdirba “Bi- j 
mtės” fabrike gardžių sa! < 
dainių. *e 

Tie jų saldainiai buvo ą 
npdovarvMi šešiais aukso, t 
dvirtn sidabro ir vienu * 
bronzo medaliais įvairioje į 
Kumpos parodose už jų £ 
genimą. 2

Tų saldainių Lietuvos t 
mergaitės atsiuntė nvuns * 
į Ameriką.

Jit galima gauti graž»o>c dėžutėse kiekvienoje ge- r 

resnėje hf-hiviii krautuvėje po pusantro dolerio už S 
dėžutę; arba šešias dė 
•žn?<to už $7.50. Jei vie- J 
toje negalite gauti tąjį 
prisiųskite pinigus ir < 
saldainias mes pasiusi- 
me Tamstai paštu.

LITHUANIAN IMPORTING COMPANY | 
818 East Sixth St., Swtk BmtM, Man. j

Tai yra begalo Įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėt 

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka. 
Visados šviežios šaknys iš Lietu

von ir visados šviežias Dielaa 
galima gaut pas__

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Richmond 1686 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

JOHN W00DS
GERIAUSIA ANGLIS 

IR KOKSAI
Šeimynoms pristatymas 

musų Speciaiiškumas.
Dabar geriausias laikas duot 

užsakymus.
308 ATHENS STREET, 

SOUTn BOSTON, MASS. 
TeL S®. 0789 ir I7S1.

Į LIETUVIŠKA 

BUČERNE
♦ Užlaikome geriausią tavorą
{parduodame pigiausia kaina. Mė
l sos visuomet šviežios.
I Taipgi užlaikome šviežias die- 
» gus. Chop Suey—3 svarai .. 25c 
j Pagardinimui Chop Suey, va
l tokit China Boy Soy Sauce, 15c.
♦ už bonką.
i Lietuviški skilandžiai ... -■▼. & 
j Švieži sūriai nuo farmų.
♦ Visokį tavorą pas mus galite gau
{ pigiai ir gerą.
t J. PATKAUSKAS
J STRAND CASH MARKET 
» 331 BROADWAY, SO. BOSTON
| Telefonas: So. Boston 9551.

Telefonas: So. Boston 1998.

Bay View Motor
Peter Trečiokas fr 

Jos Kapočunaa 
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAL 
Taiso visokius sutotooMlias h 
gerai patarnauja.
Agentūra Studebaker fr EraHns.

Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkintą patarnavimų.

Pardavimo vieta:
549 E. BR0ADWAT 

Taisymo vieta:
1 HAMUN ST., 

kampas E. Eight sL, 
POUTH BOSTON MARŠ

LAIDOJIMUS ’ 
kuriuos paved?; 
mano prižiurčji I 
mui, visuomet < 
būna patenkint ' 
ir sutaupina ge < 
rokai pinigų. J 

Mano kaina < 
visiems ir visut’ 
vienoda. <

JONAS PETRUŠKEVIČIUI Į 
Lietuvis Graborius <

162 Broudway, So. Boston, Maus.’ 
Residence: 313 W. »-rd atrast. < 

Telefonas: So. Boston 9804 W.


